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บทที่ 8 

การจัดการเสียงและไฟล์ผลงาน 

    

 หลังจากการสร้างและตกแต่งชิ้นงานเพื่อให้เกิดผลงานภาพเคลื่อนไหว กระบวนการสำคัญ

ต่อไปคือขั้นตอนการทำงานหลังการกำหนดความเคลื่อนไหว (Post Production)  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การจัดการเสียง  และการจัดการไฟล์ผลงานเพื่อเตรียมไปสู่การนำเสนอผลงาน 

การจัดการเสียง 

 1. ประเภทของเสียง 

 เสียง (Audio) ที่ใช้ในงานวิดีโอนั้นมีหลายแบบ ได้แก่ เสียงเพลง เสียงดนตรีบรรเลง 

เสียงบรรยากาศ เสียงธรรมชาติ เสียงคนพูด และเสียงอื่นๆ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภท 

ดังที่ ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ (2556, น.260-261) กล่าวถึงประเภทของเสียงในงานวิดีโอไว้ สรุปได้ดังนี้ 

 1)  เสียงดนตรีบรรเลง (Background Music) เป็นเสียงของเครื่องดนตรี หรืออาจเป็น

เพลงที่มีเสียงร้องด้วยส่งผลให้งานวิดีโอน่าสนใจมากขึ้น สามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ที่รับชม 

เช่น ผลงานที่ต้องการความสนุกสนานก็จะใช้เพลงที่มีบรรยากาศรื่นเริง สนุกสนาน เร้าใจ เป็นต้น 

 2)  เสียงประกอบพิเศษ (Sound Effect) เป็นเสียงที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบกับภาพ 

ทำให้ผู้รับชมมีอารมณ์ร่วมยิ่งขึ้น อาจเป็นเสียงที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติ เช่น เสียงแก้วแตก เสียง

ฟ้าผ่า เสียงฝน เป็นต้น หรือเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตามจินตนาการ เช่น เสียงปิ๊ง เสียงวิ้ง ให้ความ

รู้สึกถึงความกระจ่างใส  เสียงฟิ้ว ให้ความรู้สึกถึงความรวดเร็ว เป็นต้น 

 3)  เสียงบรรยาย (Voice) เป็นเสียงคนพูดบรรยาย ช่วยให้การสื่อสารด้วยภาพมีความ

ชัดเจนมากขึ้น สามารถบอกเล่าเรื่องราวรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการส่งไปถึงผู้รับชม ช่วยเน้นขยาย

สิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ง่ายมากขึ้น เสียงบรรยาย (Voice) อาจเป็นเสียงคนบรรยาย หรือเป็นเสียงใน

การสนทนาก็ได้ 

 เมื่อนำเสียงทั้ง 3 ประเภทมาใช้งานร่วมกัน จะต้องมีการนำเสียงมาใช้งานอย่างเหมาะสม 

เพื่อให้เสียงไม่ตีกัน ฟังรู้เรื่องชัดเจนมีคุณภาพ ซึ่งเสียงทั้ง 3 ประเภทมีวิธีการนำมาใช้งาน ดังที่ 

อิศเรศ ภาชนะกาญจน์ (2559, น. 311-312) กล่าวถึงไว้ สรุปได้ดังนี้ 
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 1)  เสียงดนตรีบรรเลง (Background Music) ถ้าเป็นงานออกแบบมิวสิกวิดีโอ เสียง

เพลงจะเป็นเสียงหลัก แต่เมื่อนำไปใช้งานอื่นๆ ที่มีเสียงบรรยายและเสียงประกอบพิเศษร่วมด้วย 

เสียงดนตรีบรรเลงนี้จะเป็นเสียงรองเพราะเสียงจะต้องไม่ดังหรือเด่นไปกว่าเสียงบรรยาย เมื่อใดที่มี

เสียงบรรยายเสียงดนตรีบรรเลงควรมีเสียงที่เบาลง เพื่อไม่รบกวนเสียงบรรยาย ในบางครั้งจะเรียก

เสียงนี้ว่า เสียงพื้นหลัง  (Background Music) เนื่องจากเป็นเสียงที่เปิดคลอเบาๆ ไม่ใช่เสียงหลัก 

 2)  เสียงประกอบพิเศษ (Sound Effect) เป็นเสียงที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้รับชมเกิดอารมณ์

ร่วม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสียงสั้นๆ ใช้เสียงระดับปานกลางไม่ดังมากเกินไป  และจะไม่ใส่ทับกับเสียง

บรรยาย  หรือใส่หลังจากจบบทพูด  

 3)  เสียงบรรยาย (Voice) เป็นเสียงคนบรรยายหรือสนทนากัน การบันทึกเสียงจะต้องมี

ความชัดเจนไม่มีเสียงรบกวน เสียงบรรยายควรกระชับและวางความยาวช่วงเสียงให้เหมาะสม 

ความดังของเสียงไม่ควรเบากว่าเสียงดนตรีบรรเลงและเสียงประกอบพิเศษเพราะอาจทำให้การ

สื่อสารไม่ชัดเจนได้ 

 2. เครื่องมือและคำสั่งในการจัดการเสียง 

 คำสั่งและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งเสียงในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์ จะ

อยู่ในส่วนของพาเนลออดิโอ (Audio)  และสามารถกำหนดค่าต่างๆ ที่เกี่ยวกับเสียงได้ที่พาเนลไทม์

ไลน์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 พาเนลออดิโอ (Audio)  มีรายละเอียดในการปรับแต่งเสียง ดังนี ้

  

ภาพที่ 8.1 พาเนลออดิโอ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ก) 
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  1) แถบวัดระดับความดังของเสียง แบ่งระดับความดังออกเป็น 3 ระดับ คือ 

   - สีเขียว คือ เสียงที่ค่อนข้างเบา 

   - สีเหลือง คือ เสียงดังปานกลาง 

   - สีแดง คือ เสียงดังมาก 

  2) แถบปรับระดับความดังของเสียง ใช้สำหรับเลื่อนเพื่อปรับระดับความดังของเสียง

ที่นำมาใช้งาน เมื่อเลื่อนแถบขึ้นเสียงจะดังขึ้น เมื่อเลื่อนแถบลงเสียงจะเบาลง ปรับได้ตั้งแต่ -12.00 

เดซิเบล (เบาสุด) ถึง +12.00 เดซิเบล (ดังสุด) มีแถบทั้งหมด 3 แถบ คือ 

   - แถบด้านซ้าย ใช้ปรับเสียงที่ออกจากลำโพงด้านซ้าย 

   - แถบตรงกลาง ใช้ปรับเสียงที่ออกจากลำโพงพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน 

   - แถบด้านขวา ใช้ปรับเสียงที่ออกจากลำโพงด้านขวา 

  3) ช่องปรับค่าระดับความดังของเสียง ใช้ปรับระดับความดังของเสียงเหมือนกับแถบ

ปรับระดับความดังของเสียงแต่จะกำหนดค่าแยกกันระหว่างลำโพงทั้ง 2 ข้าง โดยกำหนดค่าตัวเลข

ระดับความดังของเสียงที่ต้องการได้ ปรับได้ตั้งแต่ -12.00 เดซิเบล ถึง +24.00 เดซิเบล 

 2.2 พาเนลไทม์ไลน์ (Timeline) สามารถปรับแต่งเสียงได้ที่เลเยอร์ไฟล์เสียงโดยคลิก

ลูกศรหน้าเลเยอร์ จากนั้นคลิกเลือกลูกศรหน้าคำสั่ง Audio จะปรากฏคำสั่งย่อยในการปรับแต่ง มี

รายละเอียดดังนี้ 

  

ภาพที่ 8.2 พาเนลไทม์ไลน์ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ข) 
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  1) คำสั่ง Audio Levels ใช้ปรับระดับความดังของเสียงเหมือนกับเครื่องมืออื่นๆ แต่

สามารถที่จะปรับความดังหรือเบาตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ โดยกำหนดลงไปในคีย์เฟรม สามารถ

กำหนดได้ว่าคีย์เฟรมไหนต้องการให้ดัง คีย์เฟรมไหนต้องการให้เบา  

  2) คำสั่ง Waveform เป็นส่วนที่แสดงคลื่นเสียง สามารถเห็นได้ว่าช่วงไหนเสียงดัง 

ชว่งไหนเสยีงเบา ทำใหก้ำหนดการวางเสยีงไดง้า่ยขึ้นกรณใีชห้ลายเสยีงรว่มกนั ลกัษณะของคลื่นเสยีงมี 

3 ลักษณะ คือ 

   - คลื่นเสียงที่มีขนาดใหญ่หรือคลื่นเสียงสูง แสดงว่าเสียงช่วงนั้นดัง 

   - คลื่นเสียงที่มีขนาดเล็กหรือคลื่นเสียงต่ำ แสดงว่าเสียงช่วงนั้นเบา 

   - คลื่นเสียงที่เป็นเส้นตรง แสดงว่าเสียงช่วงนั้นไม่มีเสียง 

 3. การทำงานกับไฟล์เสียง 

 3.1 การนำไฟล์เสียงเข้ามาทำงาน การใส่เสียงให้งานวิดีโอนั้นจะต้องนำไฟล์เสียงเข้ามา

มำงานในโปรแกรมก่อน ซึ่งการนำเข้าไฟล์เสียงนั้นมีขั้นตอนเหมือนกับการนำเข้าไฟล์ภาพนิ่งหรือ

ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ มีขั้นตอนดังนี ้

 1)  นำเข้าไฟล์เสียง โดยคลิกเลือกเมนู File > Import > File... 

 2)  จะปรากฏหน้าต่าง Import File ให้เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการนำเข้า จากนั้นคลิกปุ่ม 

Open 

 3)  จะปรากฏไฟลเ์สยีงในพาเนลโปรเจก็ต ์ (Project) จากนั้นคลกิเลอืกไฟลเ์สยีงแลว้แดรก

เมาส์ลากไฟล์เสียงมาวางบนพื้นที่การทำงาน หรือลากมาวางในพาเนลไทม์ไลน์ 

 4) ปรับแต่งค่าระดับความดังของเสียงจากพาเนลออดิโอ และพาเนลไทม์ไลน์ 

 3.2 การทำงานกับหลายไฟล์เสียง เมื่อต้องการใช้หลายไฟล์เสียงโดยให้แต่ละเสียงเล่ย

ตามช่วงเวลาที่กำหนด สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1)  นำเข้าไฟล์เสียงทั้งหมดที่ต้องการใช้เข้ามาในโปรแกรม 

  2)  แดรกเมาส์ลากไฟล์เสียงแรกมาวางในพาเนลไทม์ไลน์ จากนั้นคลิกปุ่มเล่น 

(Play) เพื่อทดสอบเสียงที่นำมาใช้งาน 

  3) แดรกเมาส์ลากไฟล์เสียงที่ 2 มาวางในพาเนลไทม์ไลน์ 

  4) จัดเรียงไฟล์เสียงในแต่ละช่วงเวลาให้ตรงกับภาพ โดยการแดรกเมาส์เลื่อนย้าย

ไฟล์เสียงไปยังช่วงเวลาที่ต้องการเล่น จากนั้นคลิกปุ่มเล่น (Play) เพื่อทดสอบเสียงที่นำมาใช้งาน 
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ภาพที่ 8.3 การกำหนดช่วงเวลาให้ไฟล์เสียง 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ค) 

 3.3  การเพิ่มความเร็วให้เสียงบรรยาย เมื่อต้องการปรับเสียงบรรยายให้มีความเร็วขึ้น 

และมีเสียงที่เล็กแหลม สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง Time Stretch ดังที่ ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์ (2555, 

น.306) กล่าวไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  1)  นำเข้าไฟล์เสียงทั้งหมดที่ต้องการใช้เข้ามาในโปรแกรม 

  2)  แดรกเมาส์ลากไฟล์เสียงแรกมาวางในพาเนลไทม์ไลน์ จากนั้นคลิกปุ่มเล่น 

(Play) เพื่อทดสอบเสียงที่นำมาใช้งาน 

  3) คลิกเมนูคำสั่ง Layer > Time > Time Stretch... จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง 

Time Stretch ให้กำหนดค่าในช่อง Stretch Factor เพื่อเพิ่มความเร็วของเสียงบรรยายให้เร็วขึ้น 

โดยหากมีค่าน้อยความเร็วของเสียงจะยิ่งเร็วขึ้น หากมีค่ามากความเร็วของเสียงจะช้าลง   

  4) คลิกปุ่ม OK 
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เมื่อคลิกเมนูคำสั่ง Layer > Time > Time Stretch...จะปรากฏหน้าต่าง Time Stretch 

ภาพที่ 8.4 การคลิกเมนูคำสั่งเพื่อเรียกหน้าต่าง Time Stretch 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฅ) 

  

ภาพที่ 8.5 การเพิ่มความเร็วให้เสียงบรรยาย 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฆ) 
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 3.4  การปรับระดับความดังของเสียง เมื่อต้องการปรับระดับความดังของเสียงให้ดัง

หรือเบากว่าเดิม การกำหนดคีย์เฟรมเพื่อปรับระดับความดังของเสียง สามารถทำได้โดยการปรับค่า 

Auto Level ในพาเนลไทม์ไลน์ มีขั้นตอนดังนี้ 

  1)  นำเข้าไฟล์เสียงทั้งหมดที่ต้องการใช้เข้ามาในโปรแกรม 

  2)  แดรกเมาส์ลากไฟล์เสียงแรกมาวางในพาเนลไทม์ไลน์ จากนั้นคลิกปุ่มเล่น 

(Play) เพื่อทดสอบเสียงที่นำมาใช้งาน 

  3) คลิกเลือกเลเยอร์ไฟล์เสียงนั้น จากนั้นคลิกลูกศรหน้าเลเยอร์เพื่อเปิดชุดคำสั่ง 

จากนั้นคลิกลูกศรหน้าคำสั่ง Audio สามารถกำหนดค่าระดับความดังของเสียงที่ Audio Levels 

โดยสามารถกำหนดค่าได้ตั้งแต่ -48.00 เดซิเบล (เบาสุด) ถึง +12.00 เดซิเบล (ดังสุด) 

  4) คลิกปุ่มเล่น (Play) เพื่อทดสอบเสียงที่นำมาใช้งาน 

 

  

ภาพที่ 8.6 การปรับระดับความดังของเสียง 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ง) 

 3.5  การสรา้งคยีเ์ฟรมเพื่อกำหนดระดบัความดงัของเสยีง เมื่อตอ้งการกำหนดระดับ

ความดังของเสียงให้ดังขึ้นหรือเบาลงเป็นช่วงๆ มีขั้นตอนดังนี้ 

  1)  นำเข้าไฟล์เสียงทั้งหมดที่ต้องการใช้เข้ามาในโปรแกรม 

  2)  แดรกเมาส์ลากไฟล์เสียงแรกมาวางในพาเนลไทม์ไลน์ จากนั้นคลิกปุ่มเล่น 

(Play) เพื่อทดสอบเสียงที่นำมาใช้งาน 

  3) คลิกเลือกเลเยอร์ไฟล์เสียงนั้น จากนั้นคลิกลูกศรหน้าเลเยอร์เพื่อเปิดชุดคำสั่ง 

จากนั้นคลิกลูกศรหน้าคำสั่ง Audio สามารถกำหนดค่าระดับความดังของเสียงที่ Audio Levels  
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  4) เมื่อต้องการกำหนดคีย์เฟรมสามารถทำได้โดยคลิกปุ่ม   Time-Vary stop 

watch โดยทำงานควบคู่กับเครื่องมือกำหนดเวลาปัจจุบันเคอเรนท์ ไทม์ อิ นดิเคเตอร์ จะสามารถ

กำหนดให้ไฟล์คลิปเสียงมีระดับความดังเบาสลับกันไปได้ 

  

ภาพที่ 8.7 การสร้างคีย์เฟรมเพื่อกำหนดระดับความดังของเสียง 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560จ) 

   

 3.6  การเพิ่มลักษณะพิเศษ (Effect) ให้กับไฟล์เสียง เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ 

(Effect) ให้กับไฟล์เสียง สามารถทำได้โดยเลือกชุดคำสั่งลักษณะพิเศษจากพาเนลเอฟเฟกต์ แอนด์ 

พรีเซ็ต (Effect & Presets) ซึ่งโปรแกรมมีชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับเสียง ดังที่อิศเรศ ภาชนะกาญจน์ 

(2559, น.324) กล่าวไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  

ภาพที่ 8.8 พาเนลเอฟเฟกต์ แอนด์ พรีเซ็ต 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฉ) 
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  1) คำสั่ง Backwards ใช้สำหรับเล่นเสียงย้อนจากข้างหลังไปข้างหน้า 

  2) คำสั่ง Bass & Treble ใช้สำหรับปรับเสียงให้ทุ้มต่ำ (Bass) กับปรับโทนเสียง

แหลมสูง (Treble) ตามที่กำหนด 

  3) คำสั่ง Deley ใช้สำหรับควบคุมเสียงให้เล่นช้าลงกว่าปกติ และมีเสียงสะท้อน

ก้องดังตามมาด้วย 

  4) คำสั่ง Flange & Chorus  ทำให้เสียงเกิดการเล่นซ้อนกันเสมือนกับมีแหล่ง

กำเนิดเสียงเดียวซ้ำๆ กัน เช่น เมื่อมีเสียงคนพูดจะเหมือนมีคนพูดตาม เป็นต้น 

  5) คำสั่ง High-Low Pass  ใช้สำหรับสกัดกั้นโทนเสียงสูงและโทนเสียงต่ำตามที่

ต้องการว่าอยากให้เสียงโทนไหนทำงานและคอยสกัดกั้นเสียงอีกโทนหนึ่งไม่ให้แสดงผลลัพธ์แทน 

  6) คำสั่ง Modulator ใช้สำหรับปรับน้ำหนักของเสียงให้เบาบางลง 

  7)  คำสั่ง Parametric EQ ใช้สำหรับปรับความชัดเจนของเสียงให้มีคุณภาพดีขึ้น 

  8)  คำสั่ง Reverb ใช้สำหรับทำให้เกิดเสียงสะท้อนกังวาน 

  9) คำสั่ง Stereo Mixer  ใช้สำหรับปรับค่าของเสียงที่เล่นผ่านลำโพงทั้งด้านซ้าย

และขวา 

  10) คำสั่ง Tone ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนเสียงทั้งหมดให้กลายเป็นโทนเสียงธรรมดา 

เพื่อสร้างโทนเสียงแปลกๆ  

 ในการเรียกใช้คำสั่งลักษณะพิเศษ (Effect) สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1) เลือกเลเยอร์ที่ต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ (Effect) 

  2)  เลอืกคำสั่งที่ตอ้งการปรบัแตง่จากพาเนลเอฟเฟกต ์ แอนด ์ พรเีซต็ (Effect & 

Presets) จากนั้นแดรกเมาส์ลากคำสั่งนั้นลงมาปล่อยลงในเลเยอร์ที่ต้องการปรับแต่งเสียง 

  3) ตรวจเช็คการแสดงผลจากคำสั่งดังกล่าว จากนั้นอาจทำการกำหนดค่าต่างๆ 

ของคำสั่งที่เลือกในพาเนลเอฟเฟกต์ คอนโทรล (Effect Controls) และหรือในพาเนลไทม์ไลน์ จาก

นั้นคลิกปุ่มเล่น (Play) เพื่อทดสอบเสียงที่นำมาใช้งาน 

การจัดการคลิปและตัดต่อคลิป 

 ในหนึ่งผลงานภาพเคลื่อนไหวอาจมีการนำคลิปต่างๆ เข้ามาทำงาน ในบางครั้งจำเป็นที่จะ

ต้องทำการตัดต่อ การแทรกคลิป หรืออาจมีการตัดบางส่วนออกไปเพื่อให้ได้ผลงานตามต้องการ 
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 1. การจัดการคลิปในพาเนลโปรเจ็กต์ 

 ในเลเยอร์จะมีชุดคำสั่งที่มีไว้สำหรับควบคุมคลิปที่อยู่ในเลเยอร์นั้นๆ โดยการคลิกลูกศร

หน้าเลเยอร์นั้นๆ ถ้าคลิปที่อยู่ในเลเยอร์นั้นเป็นคลิปวิดีโอ ก็จะปรากฏชุดคำสั่งควบคุม Transform 

และชุดคำสั่งควบคุม Audio ขึ้นมา แต่ถ้าคลิปนั้นเป็นคลิปภาพนิ่ง ก็จะปรากฏชุดคำสั่งควบคุม 

Transform เพียงอย่างเดียว (จุฑามาศ จิวะสังข์, 2558, น.89) 

 

  

ภาพที่ 8.9 ชุดคำสั่งในการควบคุมคลิป 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ช) 

 สำหรับรูปแบบการทำงานของชุดคำสั่งควบคุม Transform จะเป็นการปรับแต่งทั้งการวาง

ตำแหน่ง ขนาด แสดงผลคลิปในเลเยอร์นั้น โดยจะมีการผลต่อการแสดงผลคลิปในพื้นที่การทำงาน 

(Composition) โดยตรง ส่วนชุดคำสั่งควบคุม Audio จะเป็นการทำงานกับเสียงในคลิป ซึ่งแต่ละ

คำสั่งมีหลักในการทำงานดังนี้ 

 1) ชุดคำสั่ง Transform มีคำสั่งย่อย 5 คำสั่ง ได้แก่ 

 -  คำสั่ง Anchor Point ใช้ในการปรับตำแหน่งจุดศูนย์กลางในการควบคุมคลิป โดยการ

กำหนดค่าแกน X (แนวนอน) และแกน Y (แนวตั้ง) 

 -  คำสั่ง Position ใช้ในการปรับตำแหน่งของคลิป โดยการกำหนดค่าแกน X (แนวนอน) 

และแกน Y (แนวตั้ง) หรือใช้เครื่องมือซีเล็คชัน (Selection) คลิกเลือกคลิปในพื้นที่การทำงาน จาก

นั้นแดรกเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ 

 -  คำสั่ง Scale ใช้ในการปรับขนาด (ย่อ-ขยาย) ของคลิป โดยการกำหนดค่าเป็น

เปอร์เซ็นต์อัตราส่วนการย่อขยายความกว้างและความสูงของเฟรม (Width, Height)   
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 - คำสั่ง Rotation ใช้ในการหมุนคลิป โดยการกำหนดค่าจำนวนรอบและองศาการหมุน 

(0x,0.0) 

 - คำสั่ง Opacity ใช้ในการปรับความโปร่งใสให้คลิป โดยการปรับค่าเปอร์เซ็นต์ เมื่อ

ค่าตัวเลขน้อยกว่า 100 คลิปจะมีความโปร่งใสมกขึ้นเรื่อยๆ 

 2) ชุดคำสั่ง Audio มีคำสั่งย่อย  1 คำสั่ง ได้แก่ 

 - คำสั ่ง Audio Levels ใชใ้นการปรบัคา่ความดงัของเสยีงในคลปิ โดยการกำหนดคา่เดซเิบล

ซึ่งเป็นหน่วยความดังของเสียง ปรับได้ตั้งแต่ -48 เดซิเบล (เบาสุด) ไปถึง +12 (ดังสุด) 

 2. การทริมคลิป 

 การทริมคลิปคือการตัดทอนคลิปในส่วนต้นหรือส่วนท้ายของคลิปที่ไม่ต้องการออก โดย

การซ่อนเนื้อหาส่วนที่ไม่ต้องการไว้และแสดงแต่ส่วนที่ต้องการ การทริมคลิปจะต้องเริ่มด้วยการ

เลือกจุดที่จะตั้งค่าเริ่มต้น (In Point) และค่าจุดจบ (Out Point) เพื่อกำหนดตำแหน่งของคลิปที่

ต้องการทริม 

  

ภาพที่ 8.10 ผลลัพธ์จาการทริมคลิป 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ซ) 

 วิธีการทริมคลิปมี 3 วิธี ดังที่จุฑามาศ จิวะสังข์ (2558, น.77-79) กล่าวไว้ สรุปได้ดังนี้ 
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 2.1 การทริมคลิปผ่านพาเนลไทม์ไลน์ 

 การทริมคลิปผ่านไทม์ไลน์จะเน้นการกำหนดจุดที่ต้องการทริมเป็นหลัก โดยใช้

เครื่องมือเคอเรนท์ ไทม์ อินดิเคเตอร์ กำหนดจุดเริ่มต้น (In Point) และจุด จบ (Out Point) 

สามารถเลือกทริมได้ทั้งต้นคลิปและปลายคลิป หรือเลือกทริมทั้งสองด้านได้อย่างอิสระ ดังวิธีการต่อ

ไปนี้ 

 1) เลื่อนเครื่องมอืเคอเรนท ์ไทม ์อนิดเิคเตอร ์มายงัจดุที่ตอ้งการทรมิในชว่งตน้คลปิ 

 2) คลิกที่ต้นคลิปแล้วดึงคลิปไปทางขวาเพื่อทำการทริม หรือกดแป้น [Alt]+[ [ ] 

เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น (In Point) แบบรวดเร็ว 

 3) เลื่อนเครื่องมอืเคอเรนท ์ไทม ์อนิดเิคเตอร ์มายงัจดุที่ตอ้งการทรมิในชว่งทา้ยคลปิ 

 4) คลิกที่ท้ายคลิปแล้วดึงคลิปไปทางซ้ายเพื่อทำการทริม หรือกดคีย์ [Alt]+[ ] ] 

เพื่อกำหนดจุดจบ (Out Point) แบบรวดเร็ว 

 2.2 การทริมคลิปผ่านพาเนลคอมโพซิชัน  

 การทริมคลิปผ่านพาเนลคอมโพซิชัน จะใช้วิธีการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดจบกับตัว

คลิปต้นฉบับโดยตรง โดยการทำงานรูปแบบนี้ คลิปต้นฉบับจะจดจำค่าเริ่มต้นใหม่ตามจุดที่ทำการ

ตั้งค่าจุดเริ่มต้น (In Point) และจุดจบ (Out Point)  เสมอ 

 1)  ดับเบิลคลิกที่ไฟล์คลิปที่ต้องการทริมในพาเนลโปรเจกต์ (Project) 

 2) จะปรากฏคลิปที่เลือกบนหน้าจอพาเนลคอมโพซิชัน คลิกปุ่มไอคอน Current 

Time เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น (In Point) 

 3) จะปรากฏหน้าต่าง Go to Time ให้ทำการพิมพ์ตำแหน่งเฟรมที่ต้องการให้เป็น

จุดเริ่มต้น เช่น 00:00:02:20 จากนั้นคลิก OK 

 4) จากนั้นที่คลิกปุ่มเครื่องมือ   (Set in point to current time) แถบ 

Duration Bar ของคลิปจะถูกทริมส่วนตอนต้นออกไปทันท ี

 5) คลิกปุ่มไอคอน Current Time ที่พาเนลคอมโพซิชัน เพื่อกำหนดจุดจบ (Out 

Point) 

 6) จะปรากฏหน้าต่าง Go to Time ให้ทำการพิมพ์ตำแหน่งเฟรมที่ต้องการให้เป็น

จุดเริ่มต้น เช่น 00:00:08:00 จากนั้นคลิก OK 
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 7)  จากนั้นที่คลิกปุ่มเครื่องมือ   (Set out point to current time) แถบ 

Duration Bar ของคลิปจะถูกทริมส่วนท้ายออกไปทันที จากนั้นนำคลิปเข้ามาทำงานบนเลเยอร์ใน

พาเนลไทมไลน์ จะได้คลิปที่ทริมเรียบร้อยแล้ว 

 

  

ภาพที่ 8.11 เครื่องมือที่ใช้ในการทริมคลิปผ่านพาเนลคอมโพซิชัน 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฌ) 

 2.3 การทริมคลิปโดยการกำหนด Work Area 

 เป็นการทริมคลิปโดยกำหนดจุดเริ่มต้น (In Point) และจุดจบ (Out Point) ของ Work 

Area จากนั้นจะทำการทริมทั้งหมดคลิปในคำสั่งเดียว ดังนี้ 

 1)  กำหนดช่วง Work Area เฉพาะช่วงที่ต้องการ 

 2)  คลิกขวาที่ Time Ruler จากนั้นเลือกคำสั่ง Trim Comp to Work Area คลิป

จะถูกทริมทันที และจะแสดงผลเฉพาะส่วนที่วางอยู่ใน Work Area 
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ภาพที่ 8.12 การทริมคลิปโดยกำหนด Work Area 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ญ) 

 3. การลบบางส่วนของคลิป 

 กรณีที่ต้องการลบบางส่วนของคลิป สามารถทำได้โดยผ่านการทำงานของ Work Area 

โดยการลบคลิปมี 2 วิธี ดังที่จุฑามาศ จิวะสังข์ (2558, น.79-80) กล่าวไว้ สรุปได้ดังนี้ 

 3.1 การลบคลิปบางส่วนด้วยคำสั่ง Lift Work Area 

 คำสั่ง Lift Work Area เป็นคำสั่งที่ใช้ลบคลิปผ่านการทำงานใน Work Area มีวิธี

การดังนี้ 

 1)  กำหนด Work Area จากนั้นคลกิขวาที่ Time Ruler เลอืกคำสั่ง Lift Work Area 

 2) คลิปที่อยู่ในส่วนของ Work Area จะถูกลบออกไปกลายเป็นจอดำ 

 3.2 การลบคลิปบางส่วนและจัดคลิปใหม่ด้วยคำสั่ง Extract Work Area 

 คำสั่ง Extract Work Area เป็นคำสั่งที่ใช้ลบคลิปผ่านการทำงานใน Work Area 

และจะเลื่อนคลิปในเลเยอร์นั้นโดยนำส่วนที่เหลือที่อยู่ทางขวาเข้ามาแนบติดกับคลิปที่เหลืออยู่ทาง

ซ้ายให้อย่างอัตโนมัติ 

 1)  กำหนด Work Area จากนั้นคลิกขวาที่ Time Ruler เลือกคำสั่ง Extract Work 

Area 

 2) คลิปที่อยู่ในส่วนของ Work Area จะถูกลบออกไปและคลิปที่อยู่ในเลเยอร์นั้น 

ตรงส่วนปลายด้านขวาจะเลื่อนเข้ามาแทนที่ 
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ภาพที่ 8.13 การลบบางส่วนของคลิปด้วยคำสั่ง Lift Work Area และคำสั่ง Extract Work Area 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฎ) 

 4. การตัดคลิปด้วยคำสั่ง Split Layer 

 เมื่อต้องการตัดคลิปออกจากกันและแยกคลิปออกเป็น 2 เลเยอร์ สามารถทำได้โดยการ

ใช้คำสั่ง Split Layer เพื่อตัดคลิปในจุดที่วางเครื่องมือกำหนดเวลาปัจจุบัน (Current Time 

Indicator) มีขั้นตอนในการตัดคลิปดังนี้ 

 1) ทำการวางเครื่องมือกำหนดเวลาปัจจุบัน (Current Time Indicator) ไปยังตำแหน่ง

ที่ต้องการตัดคลิป 

 2) คลิกเลือกเมนูคำสั่ง Edit > Split Layer และสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยกดแป้น 

[Command] + [Shift] + [D] ในแป้นพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ IMAC และกดแป้น [Ctrl] + [Shift] 

+ [D] ในแป้นพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จากนั้นโปรแกรมจะทำการตัดคลิปและแยกคลิปออกเป็น 

2 เลเยอร์ทันที 
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ภาพที่ 8.14 ขั้นตอนการตัดคลิปด้วยคำสั่ง Split Layer 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฏ) 

 5. การแทรกคลิป 

 การแทรกคลิปที่ต้องการลงไปในไทม์ไลน์ขณะกำลังทำงานกับคลิปอื่น สามารถเลือก

แทรกคลิปได้ทั้งหมดของความยาวคลิปหรือแทรกเฉพาะส่วน จุฑามาศ จิวะสังข์ (2558, น.83-85) 

กล่าวถึงวิธีการแทรกคลิป สรุปได้ดังนี้ 



 325

 5.1 การแทรกคลิประหว่างคลิปอื่นด้วยการ Insert 

 การแทรกคลิปด้วยการ Insert เป็นการตัดทุกคลิปออกจากกัน ณ ตำแหน่งเวลา

ปัจจุบันที่เครื่องมอืเคอเรนท ์ ไทม ์อนิดเิคเตอร์ วางอยู่ แล้วนำคลิปที่ต้องการแทรกวางลงไปแทนที่

บริเวณนั้น และนำคลิปส่วนขวาของส่วนที่ถูกตัด จัดตำแหน่งใหม่ โดยวางเรียงต่อจากเฟรมสุดท้าย

ของคลิปที่ต้องการแทรก  

 1) เลื่อนเครื่องมอืเคอเรนท ์ไทม ์อนิดเิคเตอรไ์ปยังตำแหน่งที่ต้องการแทรกคลิป 

 2) ทำการตดัคลปิที่ตอ้งการแทรกใหเ้รยีบรอ้ย จากนั้นคลิ กปุ่ม   Ripple Insert 

Edit เพื่อทำการแทรกคลปิ จากนั้นคลปิที่เลอืกจะถกูแทรกลงไประหวา่งคลปิเดมิ และสว่นคลปิดา้น

ขวาที่ถกูตดักจ็ะเลื่อนออกไป 

 5.2 การแทรกคลิประหว่างคลิปอื่นด้วยการ Overlay 

 การแทรกคลิปด้วยการ Overlay จะเป็นการแทรกคลิปวางซ้อนทับ ณ ตำแหน่ง

เวลาปัจจุบันที่เครื่องมอืเคอเรนท ์ ไทม ์อนิดเิคเตอร ์ วางอยู่ โดยจะเป็นการปิดกั้นการแสดงของคลิป

อื่นๆ บนไทม์ไลน์ และจะแสดงผลคลิปอื่นได้ก็ต่อเมื่อคลิปที่แทรกแสดงจบแล้ว 

 1) เลื่อนเครื่องมอืเคอเรนท ์ไทม ์อนิดเิคเตอรไ์ปยังตำแหน่งที่ต้องการแทรกคลิป 

 2) ทำการตัดคลิปที่ต้องการแทรกให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกปุ่ม   (Ripple 

Insert Edit) เพื่อทำการแทรกคลิป จากนั้นคลิปที่เลือกจะถูกแทรกลงไปในเลเยอร์บนสุด เพื่อปิดทับ

การแสดงผลของคลิปในเลเยอร์ด้านล่าง 

การจัดการไฟล์ผลงาน 

 การนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนนั้นจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการประมวลผลชิ้นงาน เพื่อให้

ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอในรูปแบบต่างๆ  โดยกระบวนการนี้เรียกว่า ขั้นตอนการเรนเดอร์ 

(Render) การเรนเดอร์คือขั้นตอนประมวลผลชิ้นงานที่ได้สร้างเอาไว้ ให้ออกมาเป็นไฟล์ในรูปแบบ

ต่างๆ ที่สมบูรณ์และได้คุณภาพตามต้องการ  

 1. รูปแบบของการเรนเดอร์ 

 รูปแบบของการเรนเดอร์ (Render) มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบหลักๆ ดังที่ อิศเรศ ภาชนะ

กาญจน์ (2559, น.354-356) กล่าวไว้ สรุปได้ดังนี้ 
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 1.1  รูปแบบไฟล์วิดีโอ (Video Format) เป็นการประมวลผลชิ้นงานในรูปแบบไฟล์

วิดีโอที่มีทั้งภาพและเสียงควบคู่กันอยู่ในไฟล์เดียวกัน หรืออาจจะเลือกประมวลผลแต่เฉพาะภาพ

อย่างเดียวก็ได้ ซึ่งสามารถเลือกไฟล์วิดีโอได้หลายสกุลไฟล์ ดังนี้ 

  1)  ไฟล์ AVI (.avi)  เป็นไฟล์วิดีโอที่สามารถบีบอัดให้มีขนาดเล็กลงได้  โดยคุณภาพ

ของไฟล์ขึ้นอยู่กับรูปแบบการบีบอัดไฟล์ 

  2) ไฟล์ H.264 (.mp4) เป็นไฟล์วิดีโอที่เข้ารหัสด้วย H.264 โดยมีความคมชัดสูง

ระดับ HD 

  3) ไฟล์ H.264 Blu-ray (.mp4) เป็นไฟล์วิดีโอที่เข้ารหัสด้วย H.264 โดยมีความคม

ชัดสูงระดับ HD และสามารถนำไปเขียนแผ่นบลูเรย์ได้ 

  4) ไฟล์ MPEG4 (.mp4) เป็นไฟล์วิดีโอที่มีขนาดเล็กแต่มีคุณภาพระดับดีวีดี (DVD) 

และระดับ HD 

  5) ไฟล์ QuickTime (.mov) เป็นไฟล์วิดีโอมาตรฐานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

IMAC แต่สามารถเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ได้เช่นกัน 

  6)  ไฟล์ Media (.wmv) เป็นไฟล์วิดีโอสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows) 

นิยมใช้กันบนระบบอินเทอร์เน็ต 

ตารางที่ 8.1 รูปแบบไฟล์วิดีโอ 

  

ที่มา: อิศเรศ ภาชนะกาญจน์ (2559, น.354) 

ประเภทไฟล์
ประมวลผลแบบฉากหลังโปร่งใส

ได้ ไม่ได้

AVI (.avi) ✓

H.264 (.mp4) ✓

H.264 Blu-ray (.mp4) ✓

MPEG4 (.mp4) ✓

QuickTime (.mov) ✓

Media (.wmv) ✓
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 1.2 รูปแบบไฟล์ภาพนิ่งต่อเนื่อง (Image Sequence Format) เป็นการประมวลผล

ชิ้นงานในรูปแบบชุดภาพนิ่ง จากภาพวิดีโอที่เคลื่อนไหวให้ออกมาทีละเฟรม แต่ละภาพมีความต่อ

เนื่องกันเรียกว่า Image Sequence เมื่อนำชุดภาพนิ่งทั้งหมดมาเรียงต่อกันจะได้ภาพเคลื่อนไหว

แบบวิดีโอ เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการเสียง และไฟล์ยังมีขนาดเล็กกว่าไฟล์วิดีโอ สามารถเลือกไฟล์

ภาพนิ่งต่อเนื่องได้หลายสกุลไฟล์ ดังนี้ 

  1) ไฟล์ DPX/Cineon Sequence (.dpx) เป็นไฟล์ภาพที่นิยมใช้ในกล้องตระกูล 

Kodak มักนิยมใช้กันในงานห้องแล็บ ห้องอัดภาพ 

  2) ไฟล์ IFF Sequence (.iff) เป็นไฟล์ภาพที่มีคุณภาพดีมาก เหมาะกับการนำไป

เป็นภาพต้นฉบับ 

  3) ไฟล์ JPEG Sequence (.jpg) เป็นไฟล์ภาพที่มีคุณภาพดี สามารถบีบอัดไฟล์ได้ 

เหมาะกับการนำไปใช้บนเว็บไซต์ 

  4) ไฟล์ OpenEXR Sequence (.exr) เป็นไฟล์ภาพที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับ

การถ่ายแบบ HDR 

  5) ไฟล์ PNG Sequence (.png) เป็นไฟล์ภาพที่มีคุณภาพดีมาก สามารถบีบอัด

ไฟล์ได้ ใช้งานได้ถึง 16 ล้านสี เหมาะกับการนำไปใช้บนเว็บไซต์ 

  6) ไฟล์ Photoshop Sequence (.psd) เป็นไฟล์ภาพแบบแยกเลเยอร์ เหมาะกับ

การแก้ไขภายหลัง 

  7) ไฟล์ Radiance Sequence (.hdr) เป็นไฟล์ภาพจากลำดับภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง

ดิจิตอล 

  8) ไฟล์ SGI Sequence (.sgi)  เป็นไฟล์ภาพจากการลำดับภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง

ดิจิตอล 

  9) ไฟล์ TIFF Sequence (.tif) เป็นไฟล์ภาพที่มีคุณภาพดีมาก เหมาะกับการนำไป

เป็นภาพต้นฉบับ 

  10) ไฟล์ Targa Sequence (.tga) เป็นไฟล์ภาพที่มีคุณภาพดี ให้ภาพคมชัด 
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ตารางที่ 8.2 รูปแบบไฟล์ภาพนิ่งต่อเนื่อง 

  

ที่มา: อิศเรศ ภาชนะกาญจน์ (2559, น.355) 

 เมื่อต้องการประมวลผลชิ้นงานในรูปแบบภาพนิ่งภาพเดียว โดยเลือกเฟรมที่ต้องการจาก

ภาพวิดีโอ แล้วใช้คำสั่ง Save Frame As สามารถเลือกไฟล์ภาพนิ่งได้ตามสกุลไฟล์เหมือนกับรูป

แบบไฟล์ภาพนิ่งต่อเนื่อง  

 1.3  รูปแบบไฟล์เสียง (Audio Format)  เป็นการประมวลผลชิ้นงานให้ได้ผลลัพธ์

เฉพาะแค่เสียงไม่มีภาพ ซึ่งในบางครั้งอาจต้องการเฉพาะเสียงของงานวิดีโอเพื่อนำไปใช้งานเท่านั้น 

สามารถเลือกไฟล์เสียงได้ 3 สกุลไฟล์ ดังนี้ 

  1) ไฟล์ AIFF (.aiff) เป็นไฟล์เสียงที่นิยมใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ IMAC มีคุณภาพ

เสียงดีกว่า MP3 

ประเภทไฟล์
ประมวลผลแบบฉากหลังโปร่งใส

ได้ ไม่ได้

DPX/Cineon Sequence (.dpx) ✓

IFF Sequence (.iff) ✓

JPEG Sequence (.jpg) ✓

OpenEXR Sequence (.exr) ✓

PNG Sequence (.png) ✓

Photoshop Sequence (.psd) ✓

Radiance Sequence (.hdr) ✓

SGI Sequence (.sgi) ✓

TIFF Sequence (.tif) ✓

Targa Sequence (.tga) ✓
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  2)  ไฟล์ MP3 (.mp3)  เป็นไฟล์เสียงที่ให้คุณภาพเสียงดีมากและมีขนาดไฟล์ที่เล็ก

มาก เพราะตัดรายละเอียดของเสียงที่มนุษย์ได้ยินยากออกไป 

  3)  ไฟล์ WAV (.wav)  เป็นไฟล์เสียงที่นิยมใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับ

ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows) มีคุณภาพเสียงดีกว่า MP3 

 2. ขั้นตอนของการเรนเดอร์ 

 การเรนเดอร์เป็นการประมวลผลโปรเจ็กต์หลังงานเสร็จสิ้นให้เป็นไฟล์วิดีโอเพื่อเผยแพร่

ในรูปแบบต่างๆ  

 2.1  การเรนเดอร์เป็นไฟล์วิดีโอ (Video Format) การเรนเดอร์ผลงานรูปแบบนี้จะได้

ไฟล์ที่มีคุณภาพสูงมีทั้งภาพและเสียง โดยการเรนเดอร์รูปแบบนี้มีขั้นตอนดังนี้ 

  1) เปิดไฟล์ที่ต้องการเรนเดอร์ 

  2) คลิกเลือกเมนู Composition > Add to Render Queue จะปรากฏพาเนล 

Render Queue ขึ้น 

  

ภาพที่ 8.15 การเลือกเมนูคำสั่งในการเรนเดอร์ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฐ) 
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ภาพที่ 8.16 พาเนล Render Queue 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฑ) 

  3) คลิกที่ตัวอักษร Lossless เพื่อกำหนดค่า Output Module จากนั้นจะปรากฏ

หน้าต่าง Output Module Setting  

 

  

ภาพที่ 8.17 หน้าต่าง Output Module Setting 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฒ) 
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  4) ในส่วนของ  Format ให้เลือกเป็น QuickTime  

  5) คลิกปุ่ม Format Option… จะปรากฏหน้าต่าง QuickTime Option 

  

ภาพที่ 8.18 หน้าต่าง QuickTime Option 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ณ) 

  5) ในส่วนของ Video Codec เลือกเป็น Animation และในส่วนของ Basic 

Video Setting กำหนดค่า Quality เป็น 100 จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

  6) กลับมาที่หน้าต่าง Output Module Setting คลิกเลือก Audio Output Auto 

เพื่อให้วิดีโอมีเสียง จากนั้นคลิกปุ่ม OK 
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  7) กลับมาที่พาเนล Render Queue ในส่วนของ Output To ให้คลิกเลือกชื่อไฟล์

งาน จะปรากฏหน้าต่าง Output Movie To จากนั้นให้เลือกพื้นที่ในการเก็บไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม Save 

  8) กลับมาที่พาเนล Render Queue ให้คลิกปุ่ม Render โปรแกรมจะทำการ

ประมวลผลและมีเสียงเตือนเมื่อทำการประมวลผลเสร็จสิ้น 

 

  

ภาพที่ 8.19 การประมวลผลของโปรแกรมเมื่อคลิกปุ่ม Render 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ด) 

 ในการเรนเดอร์ผลงานในรูปแบบไฟล์วิดีโอคุณภาพสูงนั้นมักมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ บาง

ครั้งทำให้ไม่สะดวกในการทำงานหรือการอัพโหลดไฟล์ การบีบอัดไฟล์ผลงานให้มีขนาดที่เล็กลงนั้น

สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1) เปิดไฟล์ที่ต้องการเรนเดอร์ 

  2) คลิกเลือกเมนู Composition > Add to Render Queue จะปรากฏพาเนล 

Render Queue ขึ้น 

  3) คลิกที่ตัวอักษร Lossless เพื่อกำหนดค่า Output Module จากนั้นจะปรากฏ

หน้าต่าง Output Module Setting ในส่วนของ  Format ให้เลือกเป็น QuickTime  

  5) คลิกปุ่ม Format Option… จะปรากฏหน้าต่าง QuickTime Option ในส่วน

ของ Video Codec เลือกเป็น Sorenson Video 3 และในส่วนของ Basic Video Setting กำหนด

ค่า Quality เป็น 100 จากนั้นคลิกปุ่ม OK 
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ภาพที่ 8.20 การกำหนดค่าเพื่อการบีบอัดไฟล์ให้เล็กลง 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ต) 

  6) กลับมาที่หน้าต่าง Output Module Setting คลิกเลือก Audio Output Auto 

เพื่อให้วิดีโอมีเสียง จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

  7) กลับมาที่พาเนล Render Queue ในส่วนของ Output To ให้คลิกเลือกชื่อไฟล์

งาน จะปรากฏหน้าต่าง Output Movie To จากนั้นให้เลือกพื้นที่ในการเก็บไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม Save 

  8) กลับมาที่พาเนล Render Queue ให้คลิกปุ่ม Render โปรแกรมจะทำการ

ประมวลผลและมีเสียงเตือนเมื่อทำการประมวลผลเสร็จสิ้น ไฟล์ที่ได้จะมีขนาดที่เล็กลงจากเดิม 
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 2.2  การเรนเดอรเ์ปน็ไฟลภ์าพนิ่งตอ่เนื่อง (Image Sequence Format) เปน็การ

เรนเดอรเ์พื่อให้ได้ชุดภาพนิ่ง สามารถเลื อกฉากหลังเป็นแบบโปร่งใส (Transparent) เพื่อนำไปซ้อน

ทับกับวิดีโออื่นๆ ได้ เช่น โลโก้รายการ กราฟิกสนับสนุนวิดีโอ เป็นต้น การเรนเดอร์ในลักษณะนี้ไม่

ตอ้งการเสยีงและตอ้งการฉากหลงัโปรง่ใส ไฟลท์ี่ไดม้ขีนาดที่เลก็ การเรนเดอรเ์ปน็ไฟลภ์าพนิ่งตอ่เนื่อง 

มขีั้นตอนดงันี้ 

  1) เปดิไฟลท์ี่ตอ้งการเรนเดอรใ์นรปูแบบไฟลภ์าพนิ่งตอ่เนื่อง จากนั้นคลกิปุ่ม   

Toggle Transparency Grid เพื่อแสดงฉากหลงัแบบโปรง่ใส 

  

ภาพที่ 8.21 การกำหนดให้ฉากหลงัโปรง่ใส 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ถ) 

  

  2) คลิกเลือกเมนู Composition > Add to Render Queue จะปรากฏพาเนล 

Render Queue ขึ้น 

  3) คลิกที่ตัวอักษร Lossless เพื่อกำหนดค่า Output Module จากนั้นจะปรากฏ

หน้าต่าง Output Module Setting 
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  4) ที่หน้าต่าง Output Module Setting ในส่วนของ  Format ให้เลือกเป็น PNG 

Sequence จากนั้นเลือก Channels เป็น RGB + Alpha จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

  

ภาพที่ 8.22 การกำหนดค่า Output Module Setting 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ท) 

  5)  กลับมาที่พาเนล Render Queue ในส่วนของ Output To ให้คลิกเลือกชื่อไฟล์

งาน จะปรากฏหน้าต่าง Output Movie To จากนั้นให้เลือกพื้นที่ในการเก็บไฟล์ คลิกสร้าง

โฟลเดอร์ใหม่และตั้งชื่อโฟลเดอร์ จากนั้นดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้น ตั้งชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม 

Save 

  6)  กลับมาที่พาเนล Render Queue ให้คลิกปุ่ม Render โปรแกรมจะทำการ

ประมวลผลและมีเสียงเตือนเมื่อทำการประมวลผลเสร็จสิ้น ไฟล์ภาพนิ่งต่อเนื่องจะปรากฏใน

โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้น 
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 การนำไฟล์ภาพนิ่งต่อเนื่องเข้ามาใช้งานร่วมกับภาพวิดีโออื่นๆ ทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1)  นำเข้า (Import) ไฟล์โดยคลิกเลือกเมนู File > Import > File...  จากนั้นเปิด

โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ภาพนิ่งต่อเนื่อง  

  2) เมื่อเปิดโฟลเดอร์แล้วให้คลิกไฟล์ภาพแรก คลิกเลือก PNG Sequence จากนั้น

คลิกปุ่ม Open 

  

ภาพที่ 8.23 การนำเข้าไฟล์ภาพนิ่งต่อเนื่อง 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ธ) 

  3) จะปรากฏไฟล์ชุดภาพที่พาเนลโปรเจ็กต์ (Project) ทำการแดรกเมาส์ลากมาวาง

ในพาเนลไทม์ไลน์ โดยวางไว้เลเยอร์ด้านบน 
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ภาพที่ 8.24 การนำไฟล์ชุดภาพมาใช้งาน 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560น) 

  4) ปรับขนาดและวางในตำแหน่งตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่มเล่น (Play) เพื่อดู

การแสดงผล 

  

ภาพที่ 8.25 การแสดงผลไฟล์ภาพนิ่งต่อเนื่อง 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560บ) 
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 การเลือกรูปแบบไฟล์ภาพนิ่งต่อเนื่องสามารถเลือกได้ทั้ง PNG หรือ JPEG ขึ้นกับ

ความเหมาะสมในการใช้งาน โดยไฟล์สกุล PNG จะมีขนาดที่เล็กกว่า JPEG เป็นไฟล์ที่มีคุณภาพดี

พอใช้สามารถนำไปใช้งานได้ และสามารถทำให้พื้นหลังมีลักษณะโปร่งใสได้อีกด้วย 

 ในการเรนเดอร์รูปแบบนี้ สามารถเลือกเรนเดอร์ไฟล์ภาพนิ่งภาพเดียว (Image 

Format) ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1) เปดิไฟลท์ี่ตอ้งการเรนเดอรใ์นรปูแบบไฟล์ภาพนิ่งภาพเดียว (Image Format)  

  2) กำหนดเฟรมที่ต้องการเรนเดอร์ที่ Current Time 

  3) คลิกเลือกเมนู Composition > Add to Render Queue จะปรากฏพาเนล 

Render Queue ขึ้น 

  4) ที่พาเนล Render Queue คลิกเลือก Output Module เป็น Photoshop 

    

  

ภาพที่ 8.26 การเลือก Output Module เป็น Photoshop 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ป) 

  5) ที่หน้าต่าง Output Module Setting เลือก Format เป็น PNG Sequence 

จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

  6) กลับมาที่พาเนล Render Queue ในส่วนของ Output To ให้คลิกเลือกชื่อ

ไฟล์งาน จะปรากฏหน้าต่าง Output Movie To จากนั้นให้เลือกพื้นที่ในการเก็บไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม 

Save 

  7) กลับมาที่พาเนล Render Queue ให้คลิกปุ่ม Render โปรแกรมจะทำการ

ประมวลผลและมีเสียงเตือนเมื่อทำการประมวลผลเสร็จสิ้น ไฟล์ที่ได้จะมีขนาดที่เล็กลงจากเดิม 
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 2.3  การเรนเดอรเ์ปน็ไฟลเ์สยีง (Audio Format) การเรนเดอรร์ปูแบบนี้จะไดไ้ฟลท์ี่มี

เสยีงเทา่นั้น มขีั้นตอนในการเรนเดอรด์งันี้ 

  1) เปดิไฟลท์ี่ตอ้งการเรนเดอรใ์นรปูแบบไฟลเ์สยีง (Audio Format) 

  2) คลิกเลือกเมนู Composition > Add to Render Queue จะปรากฏพาเนล 

Render Queue ขึ้น 

  3) คลิกที่ตัวอักษร Lossless เพื่อกำหนดค่า Output Module จากนั้นจะปรากฏ

หน้าต่าง Output Module Setting ในส่วนของ  Format ให้เลือกเป็น MP3 กำหนดค่า  Audio 

Output On เลือกค่าความถี่ kHz และรูปแบบเสียงออกลำโพง จากนั้นคลิกปุ่ม OK 

  

ภาพที่ 8.27 การเลือก Output Module เป็น MP3 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ผ) 
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  4) กลับมาที่พาเนล Render Queue ในส่วนของ Output To ให้คลิกเลือกชื่อ

ไฟล์งาน จะปรากฏหน้าต่าง Output Movie To จากนั้นให้เลือกพื้นที่ในการเก็บไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม 

Save 

  5) กลับมาที่พาเนล Render Queue ให้คลิกปุ่ม Render โปรแกรมจะทำการ

ประมวลผลและมีเสียงเตือนเมื่อทำการประมวลผลเสร็จสิ้น ไฟล์ที่ได้จะมีเสียงเพียงอย่างเดียว 

สรุป 

 การนำเสนอผลงานภาพเคลื่อนไหวนั้นต้องอาศัยการจัดการคลิป การจัดการเสียงและการ

เรนเดอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์แบบตรงตามวัตถุประสงค์ โดยในหนึ่งผลงาน

นั้นอาจจะมีการนำคลิปต่างๆ เข้ามาทำงาน ผู้ออกแบบจำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือ

และคำสั่งต่างๆ ในการควบคุมคลิปโดยใช้ชุดคำสั่ง Transform ในการปรับแต่งขนาด ตำแหน่ง หรือ

ความโปร่งใส เป็นต้น การตัดต่อคลิปนั้นจำเป็นต้องอาศัยขั้นตอนในการทริมคลิป การตัดคลิป และ

การแทรกคลิปในลักษณะต่างๆ  

 นอกจากภาพแล้วในผลงานภาพเคลื่อนไหวนั้นยังมีเสียงเข้ามาเกี่ยวข้อง เสียง (Audio) ที่ใช้

ในงานวิดีโอนั้นมีหลายแบบ ได้แก่  

 1) เสียงดนตรีบรรเลง (Background Music) โดยใช้เป็นเสียงพื้นหลังไม่ใช่เสียงหลัก  

 2) เสยีงประกอบพเิศษ (Sound Effect) เปน็เสยีงที่สรา้งขึ้นเพื่อใหผู้้รบัชมเกดิอารมณร์ว่ม  

 3) เสียงบรรยาย (Voice) เป็นเสียงคนพูดบรรยายหรือการสนทนา ต้องมีความชัดเจน 

 ในการควบคุมและปรับแต่งเสียงในงานวิดีโอนั้นมีการทำงานผ่านคำสั่งและเครื่องมือในส่วน

ของพาเนลออดิโอ (Audio) และสามารถกำหนดค่าต่างๆ ที่เกี่ยวกับเสียงได้ที่พาเนลไทม์ไลน์ 

(Timeline) 

 เมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง ต่อไปเป็นขั้นตอนในการเรนเดอน์เพื่อนำเสนอผล

งานสู่สาธารณชน ขั้นตอนการเรนเดอร์ (Render) คือขั้นตอนประมวลผลชิ้นงานที่ได้สร้างเอาไว้ ให้

ออกมาเป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ได้แก่  

  1) การเรนเดอร์เป็นไฟล์วิดีโอ (Video Format) 

  2) การเรนเดอรเ์ปน็ไฟลภ์าพนิ่งตอ่เนื่อง (Image Sequence Format) 

  3) การเรนเดอรเ์ปน็ไฟลเ์สยีง (Audio Format) 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. จงบอกความสำคัญของการควบคุมคลิปในผลงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว 

 2. การทริมคลิปมีลักษณะการตัดทอนคลิปอย่างไร 

 3. การใช้เครื่องมือ   (Set out point to current time) เมื่อต้องการทำสิ่งใด 

 4. จงบอกประโยชน์ของการตัดคลิปด้วยคำสั่ง Split Layer 

 5. การแทรกคลิประหว่างคลิปอื่นด้วยการ Overlay มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

 6. เสียงดนตรีบรรเลง (Background Music) มีลักษณะอย่างไร อธิบาย 

 7. เสียงประกอบพิเศษ (Sound Effect) มีลักษณะอย่างไร อธิบาย 

 8. เสียงบรรยาย (Voice) มีลักษณะอย่างไร อธิบาย 

 9. การควบคุมปรับแต่งเสียงนั้นสามารถทำผ่านพาเนลใดบ้าง  

 10. จงบอกขั้นตอนในการเพิ่มความเร็วให้เสียงบรรยาย 

 11. การเรนเดอร์เป็นไฟล์วิดีโอ (Video Format) แตกต่างจากการเรนเดอรเ์ปน็ไฟลภ์าพนิ่ง

ตอ่เนื่อง (Image Sequence Format) อยา่งไร อธบิาย 

 12. จงบอกประโยชน์ของการเรนเดอรเ์ปน็ไฟลภ์าพนิ่งตอ่เนื่อง (Image Sequence 

Format) 

 13. จงบอกความแตกต่างของไฟล์สกุล PNG และไฟล์สกุล JPEG 

 14. เมื่อต้องการเรนเดอน์ไฟล์ผลงานจะต้องทำการเลือกเมนูคำสั่งใด 

 15. จงบอกขั้นตอนในการเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอให้มีขนาดบีบอัดเล็กลง 
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บทปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบภาพเคลื่อนไหว “เรื่องน่ารู้ ท้องถิ่นไทย” 

วัตถุประสงค์   

 1.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบ

ภาพเคลื่อนไหว 

 2.  เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อสร้างงานออกแบบภาพ

เคลื่อนไหว 

 3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดและผลงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์ 

 คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว 

แบบฝึกปฏิบัติ  

 ใหผู้้เรยีนออกแบบภาพเคลื่อนไหวโดยทำงานในโปรแกรมอาฟเตอรเ์อฟเฟกต์ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้ ท้องถิ่นไทย” โดยให้ผู้เรียนสำรวจข้อมูลใน

ท้องถิ่นของตนเองเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ 

 2. นำผลสรุปของข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวคิดและเขียนบท 

 3. ออกแบบตัวละครและบทภาพ 

 5. จัดทำผลงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์ (After 

Effect) 

 6. การส่งผลงาน : นำเสนอผลงานในชั้นเรียนและส่งผลงานในรูปแบบไฟล์วิดีโอ 

ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน 

 1. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบภาพ

เคลื่อนไหว 

 2. ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อสร้างงานออกแบบ

ภาพเคลื่อนไหว 

 3. ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดและผลงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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