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รายวิชา การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)  
รหัสวิชา ง30253 

 

 หน่วยที่ 4 เรื่อง เริ่มต้นกับโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 
ครูผู้สอน 

นายเจตวัตร  สวัสด์ิพาณิชย์ 
นางสาวศิริลักษณ์  หมู่สีเสียด 

 
เว็บไซต์  http://www.jetavat.com 

หัวข้อในการเรียนรู ้
1. โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ 

1. ความเป็นมาของโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 

2. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนบนโทรศัพท์มอืถือ 

3. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนคอมพวิเตอร ์

2. การติดตั้งโปรแกรมและเครื่องมือพื้นฐานในการท างานกับคลิปวิดีโอ 

    1. การติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพทม์ือถือและการใช้งานเบ้ืองตน้ 

     2. การติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบ้ืองต้น 

 1. ส่วนประกอบและเครื่องมือต่างๆ ภายในโปรแกรม 

 2. การน าไฟล์วีดีโอ ภาพ เสียง เข้ามาใช้งานในโปรแกรม 

 3. การตัดวีดีโอ 

 4. การเพิ่ม Track 

 

  

1. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ  



รายวิชา การผลิตภาพยนตร์ รหัสวิชา ง30253 

โดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ 2 

1.ความเป็นมาของโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 

  Corel VideoStudio x7 เป็น
โปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยทีมผู้พัฒนาจาก
บริษัทคอเรล (Corel) ประเทศแคนาดา 
(Canada) มีความสามารถในการตัดคลิป
วีดีโอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมี
เครื่องมือท่ีช่วยให้จัดการกับวีดีโอได้เต็ม
ประสิทธิภาพ รองรับวีดีโอระดับ Ultra 
HD และ 4K 

Corel VideoStudio x7  

1.ความเป็นมาของโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 

  ความสามารถของโปรแกรมคือสามารถใช้ Motion Tracking ในการ
ค้นหาวัตถุท่ีก าลังเคล่ือนไหวบนวีดีโอ และเพิ่มภาพกราฟฟิก รวมถึงข้อความลง
ไปในวีดีโอได้ รองรับและสามารถส่งออกผลงาน (Export) เป็นไฟล์ได้
หลากหลายนามสกุล อาทิ ไฟล์ AVI,MPEG-2,MPEG-4,WMA ของ Windows 
Media เป็นต้น 

Corel VideoStudio x7  

ตัวอย่าง 
 Motion Tracking  

1.ความเป็นมาของโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 

Download : 
https://www.videostudiopro.com/en

/pages/videostudio-x7/ 

System requirements : 
https://www.mychoicesoftware.com/products/corel-videostudio-pro-

x7?utm_medium=cpc&utm_source=googleshopping&dfw_tracker=16846-
618286465&gclid=EAIaIQobChMIorC8pMuA3AIVlvhkCh3oMgCmEAYYASABEgIc

QvD_BwE&variant=22821576903 

Corel VideoStudio x7  

https://www.youtube.com/watch?v=iWcWtZIqagg
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2. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือ 
 การถ่ายวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนัน้เป็นส่ิงท่ีนยิมใน
ปัจจุบันและได้ก้าวไปไกลจนไปด้วยเทคโนโลยีการบันทึกวิดีโอถึงระดับ 4K มีระบบ
กันส่ันระบบบันทึกภาพ HDR โฟกัสอัตโนมัติ สามารถบันทึกเสียง ถ่ายทอดสด
วิดีโอได้ทันที ท้ังยังสามารถตัดต่อด้วยแอพพลิเคช่ันท่ีหลากหลายบนระบบปฏิการ 
ios และ android  
  

FilmoraGo 

Quik  

2. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือ 

VivaVideo Adobe Premiere Clip  

Kinemaster 

แอพพลิเคช่ันตัดต่อวีดีโอที่ได้รับความนิยมในการตัดต่อวีดีโอในปัจจุบัน 

2. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือ 
Adobe Premiere Clip 
 เป็นแอพพลิเคช่ันท่ีเป็นเวอร์ช่ันย่อส่วน
ของโปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถ
จัดล าดับภาพและวีดีโอ เลือกใส่เพลงประกอบ
คลิปด้วยเพลงท่ีมีอยู่ในเครื่องหรือเลือกจากเพลง
ประกอบฟรีๆ ท่ีมีอยู่ในแอพพลิเคช่ัน ท าให้แม็ตซ์
จังหวะการเปล่ียนภาพให้เข้ากับจังหวะเพลงได้
อย่างง่าย มีฟังก์ช่ันการปรับระดับความดังของ
เสียงเพลงประกอบโดยอัตโนมัติ สามารถปรับ
ระดับความสว่างของวีดีโอได้ 

ท่ีมา  : https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=com.adobe.premiereclip&hl=th 

Adobe Premiere Clip  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.premiereclip&hl=th


รายวิชา การผลิตภาพยนตร์ รหัสวิชา ง30253 

โดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ 4 

FilmoraGo 

2. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือ 
FILMORAGO 
         แอพพลิเคช่ัน FilmoraGo เป็น
แอพพลิเคช่ันล่าสุดบนสมาร์ทโฟนโดยทีมพัฒนา
โปรแกรมการตัดต่อวีดีโอของประเทศฮ่องกง 
สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีจาก Google 
Play และ Apple App Store แต่ใช้ได้เพียง
บางส่วน หากต้องการฟิลเตอร์ เพิ่มภายใน
แอพพลิเคช่ันจะมีร้านขายฟิลเตอร์ต่างๆ ให้เลือก
ซื้อราคาเริ่มต้นท่ี 35 บาทไปจนถึงหลักร้อยบาท
ตามความต้องการ ท่ีมา : https://play.google.com/store/apps/ 

details?id=com.wondershare.filmorago&hl=th 

2. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือ 
VivaVideo 
 เป็นแอพพลิเคช่ัน ท่ีใช้งานง่าย และ มี
ลูกเล่นหลากหลาย สามารถเปล่ียนภาพถ่ายท่ีอยู่
ในสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นคลิปวิดีโอมีฟีเจอร์การ
ใส่เสียงเพลงประกอบ หรือจะน าคลิปวิดีโอมาตัด
ต่อเรียบเรียงใหม่ พร้อมใส่เสียงดนตรีประกอบ 
ท้ังยังสามารถใส่กรอบรูป (Photo Frame) ใส่
สต๊ิกเกอร์สวยๆ และใส่ลูกเล่นพิเศษ (Special 
Effects) ในรูปแบบต่างๆ 

ท่ีมา : https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=com.quvideo.xiaoying&hl=th 

VivaVideo 

2. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือ 
Kinemaster 
  เป็นแอพพลิเคช่ันท่ีสามารถตัดต่อวิดีโอได้
โดยตรงจากไทม์ไลน์  และเพิ่มบล็อกข้อความหรือ
ค าบรรยายต่าง ๆ การเพิ่มแสงสว่างให้วีดีโอท่ีมืด 
การท าวีดีโอสามมิติ การหมุนวีดีโอ การบันทึกเสียง
พูดเข้าไปในวีดีโอ ภายในแอพพลิเคช่ันมีรูปแบบ
วีดีโอหรือเทมเพลตส าเร็จรูป เช่น วันฮาโลวีน วัน
แต่งงาน วันวาเลนไทน์ ให้เลือกใช้งานได้ตามความ
ต้องการ 

ท่ีมา : https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl=th 

Kinemaster 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wondershare.filmorago&hl=th
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying&hl=th
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl=th
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2. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือ 

Quik 
 เป็นแอปพลิเคช่ันท่ีตัดต่อวิดีโออัตโนมัติ 
เมื่อเลือกรูป เลือกวิดีโอเข้าในแอพพลิเคช่ัน
เรียบร้อยแล้ว แอพพลิเคช่ันจะน าไฟล์ท่ีเลือกเข้า
ไปตัดต่อให้เ ข้ากับธีมวิดีโอและจังหวะเพลง
อัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถแทรกข้อความลงไปใน
คลิปได้ และสามารถเลือกช่วงเวลาท่ีต้องการได้ 
รองรับไฟล์วิดีโอท่ีมีความคมชัดสูงสุดถึง 1080p 

ท่ีมา : https://play.google.com/store/ 
apps/details?id=com.stupeflix.replay&hl=th 

Quik  

2. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์ 
 การถ่ายวีดีโอแล้วส่งต่อภายในโลกของอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่าง
สูงในปัจจุบันโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook,Instagram,Twitter 
เป็นต้น ท าให้บริษัทพัฒนาโปรแกรมในประเทศต่างๆได้ออกแบบโปรแกรมตัดต่อ
วีดีโอท่ีหลากหลาย รองรับความต้องการในการตัดต่อต่ังแต่ระดับผู้ใช้งานเริ่มต้น 
จนถึงระดับเช่ียวชาญ ซึ่งนอกจากโปรแกรม Corel VideoStudio x7  แล้ว
โปรแกรมตัดต่อวีดีโอท่ีได้รับความนิยมในการตัดต่อบนคอมพิวเตอร์ 4 อันดับมี
ดังนี้ 

3. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์ 

Magix Movie Edit Pro ระดับพรีเมียม 4 

Adobe Premiere Pro CC 1 

CyberLink Power Director 2 

Pinnacle Studio Ultimate 3 

Adobe after effects 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stupeflix.replay&hl=th
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3. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์ 

เป็นซอฟแวร์โปรแกรมท่ีใช้ในงานตัดต่อ
วิดีโอและบันทึกตัดต่อเสียงท่ีแพร่หลาย
ท่ีสุด สามารถผลิตผลงานได้ในระดับมือ
อาชีพ จนถึงการน าไปออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ มีการท างานท่ีไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนสามารถจับภาพและเสียงมาวาง 
(Drag & Drop) ลงบนไทม์ไลน์ (Time 
line) เคล่ือนย้ายไ ด้อิสระโดยไม่จ ากัด
จ านวนครั้ ง  และไม่มีการ สูญเสียของ
สัญญาณภาพและเสียง  

Adobe Premiere Pro CC 1 

Download: https://www.adobe.com/products/ 
premiere/free-trial-download.html 

System requirements : https://helpx.adobe.com/ 
premiere-pro/system-requirements.html 

3. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์ 

CyberLink PowerDirector เป็น
โปรแกรมตัดต่อวิดีโอดิจิตอลส าหรับจัดท า
ภาพยนตร์วิดีโอและสไลด์ภาพแบบมือ
อาชีพซึ่งสามารถเขียนลงแผ่นหรืออัพ
โหลดทางอินเทอร์เน็ต PowerDirector มี
โหมดตัดต่อสามโหมดส าหรับส่ือมีเดีย 
ได้แก่ Full Feature Editor, Easy 
Editor และ Slideshow Creator 

Download: https://www.cyberlink.com/products 
/powerdirector-ultra/features_en_US.html 

System requirements : https://www.cyberlink.com 
/support/faq-content.do?id=19144 

CyberLink Power Director 2 

3. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์ 

Pinnacle Studio คือโปรแกรมตัดต่อ
ภาพยนตร์ คุณภาพสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริษัท Corel แล้ว แบ่งย่อยเป็น 3 
รุ่น คือ Pinnacle Studio, Pinnacle 
Studio Plus, Pinnacle Studio 
Ultimate โดยรุ่น Ultimate รองรับ
การ์ดจอ NVIDIA GeForce 6 series 
หรือสูงกว่า (สนับสนุนระบบ CUDA), 
การ์ดจอ ATI X1000 series หรือสูงกว่า
การ์ดจอ Intel GMA X3000 series 

Download: https://www.pinnaclesys.com/en 
/products/studio/ultimate/ 

System requirements : https://www.pinnaclesys.com 
/en/products/studio/ultimate/#system-requirements 

Pinnacle Studio Ultimate 3 

https://www.youtube.com/watch?v=mnUVqkm8u-E
https://www.youtube.com/watch?v=BgI0tm7ZNIQ
https://www.youtube.com/watch?v=BgI0tm7ZNIQ
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3. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์ 

Magix Movie Edit Pro คือโปรแกรม
ตัดต่อภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสูงใน
ยุโรป รองรับวีดีโอในระบบ FULL HD 
ระดับ 4K พร้อมแก้ไขวีดีโอได้หลายๆ 
แทร็คในเวลาเดียวกัน สูงสุด 99 แทร็ค 
มีเอฟเฟ็กต์วิดีโอจ านวนมาก และมีเทม
เพลตมากกว่า 100 แบบ 

Download: 
https://www.magix.com/int/video/movie-edit-pro/ 

System requirements : 
https://www.magix.com/int/video/movie-edit-

pro/specifications/#c634951 

Magix Movie Edit Pro ระดับพรีเมียม 4 

3. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์ 
Adobe after effects 

Download: https://www.adobe.com/products 
/aftereffects/free-trial-download.html/ 

System requirements : https://helpx.adobe.com 
/sea/after-effects/system-requirements.html 

 เป็นโปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการ
สร้างกราฟิกเคล่ือนไหว ภาพเอฟเฟ็ก 
และคอมโพสิตในระบบดิจิตอล ผลิตโดย
บริษัท Adobe systems ท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิตเบ้ืองหลังของการสรา้ง
ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ การใช้
งานหลักคือสร้างแอนิเมชันแบบ 2 มิติ 
และ 2.5 มิติ องค์ประกอบภาพเอฟเฟ็ก 
และการตกแต่ง  

2. การติดต้ังโปรแกรมและ
เครื่องมือพื้นฐานในการท างาน

กับคลิปวิดีโอ 

https://www.youtube.com/watch?v=BgI0tm7ZNIQ
https://www.youtube.com/watch?v=mOw_UdL7O-0
https://www.youtube.com/watch?v=mW-hsbsjdsE
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1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือ
และการใช้งานเบื้องต้น 

ข้อมูลแอพพลิเคช่ัน 
ผู้ขาย Wondershare Software Co., Ltd 
ขนาด 50.5 MB 
ภาษา จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, 
        ฝรั่งเศส, รัสเซีย,สเปน, อังกฤษ, อาหรับ, 
        อิตาลี, อินโดนีเซีย, เกาหลี, เยอรมัน, 
        โปรตุเกส, โรมาเนีย 
ราคา ฟรี 
 

FilmoraGo 

1 

การติดต้ังโปรแกรม 

1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น 

2 

3 4 

1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น 
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สร้างชิ้นงานใหม่ คลิกท่ี CREATE NEW VIEDO 1 

การใช้งานโปรแกรม 

2 

1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น 

1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น 

เลือกภาพนิ่งหรือวีดีโอที่ต้องการตัดต่อ 

3 

เลื่อนบาร์ด้านล่างเพือ่ปรับช่วงเวลาของวิดีโอ จากนั้นกด +Add แล้วคลิก Next  

4 

5 

1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น 
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1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น ส่วนของภายในแอพพลิเคช่ัน FilmoraGo 

1 

4 

2 3 

1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น 

1. พื้นท่ีส าหรับสร้างเอกสารใหม่ และรูปแบบวีดีโอส าเร็จรูปต่างๆ 
2. พื้นท่ีส าหรับการแสดงผล เมื่อมีการปรับแต่ง ใส่ฟิลเตอร์ 
3. พื้นท่ีส าหรับบันทึกวิดีโอ ซึ่งสามารถกลับมาแก้ไขต่อทีหลังได้  
4. แสดงล าดับของวิดีโอท่ีเลือกและมีเมนูให้เลือกใช้ เป็นจุดท่ีเอาไว้

ปรับแต่งรายละเอียดท้ังหมด 
 

1 

4 

2 3 

1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น 

เคร่ืองมือภายในแอพพลิเคช่ัน FilmoraGo 

คลิกท่ีวงกลมวีดีโอ จะปรากฏเคร่ืองมือต่างๆที่ใช้ตัดต่อภายในแอพพลิเคชั่น 
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1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น เคร่ืองมือภายในแอพพลิเคช่ัน FilmoraGo 

เครื่องมือใช้ส าหรับการตัดวิดีโอโดยการเลือก
ช่วงเวลาท่ีต้องการ 

เครื่องมือใช้ส าหรับการตัดขนาดความกว้างของวิดีโอ
เฉพาะพื้นท่ีท่ีต้องการ 

เครื่องมือใช้ส าหรับการใส่ค าบรรยายภายในวีดีโอ 

1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น เคร่ืองมือภายในแอพพลิเคช่ัน FilmoraGo 

เครื่องมือใช้ส าหรับแทรกรูปภาพเข้ามาในวิดีโอ หรือ
ใช้สร้างลายน้ า 

เครื่องมือใช้ส าหรับอัดเสียงพูด สามารถแทรกเสียงท่ี
อัดลงภายในวีดีโอได้ทันที 

เครื่องมือใช้ส าหรับตัดต่อเสียงประกอบท้ังเสียงในวิดีโอ 
เสียงเพลงท่ีแทรกเข้าไปและเสียงพูด โดยปรับลดเสียง
ข้ึนลงตามท่ีต้องการ 

1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น เคร่ืองมือภายในแอพพลิเคช่ัน FilmoraGo 

เครื่องมือใช้ส าหรับแทรกฟิลเตอร์ของรูปภาพ
ให้กับวีดีโอท่ีต้องการ 

เครื่องมือใช้ส าหรับแทรกแอฟเฟคดีโอ เช่น 
ฝนตก หิมะตก แสงในผับ เป็นต้น 

เครื่องมือใช้ส าหรับแทรกสต๊ิกเกอร์ รูปภาพ 
ไอค่อน มาวางบนวิดีโอนั้นๆ 



รายวิชา การผลิตภาพยนตร์ รหัสวิชา ง30253 

โดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ 12 

1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น เคร่ืองมือภายในแอพพลิเคช่ัน FilmoraGo 

เครื่องมือใช้ส าหรับแก้ไขหัวเรื่องของวดีิโอนั้นๆ 

เครื่องมือใช้ส าหรับปรับความเร็วของวิดีโอ สามารถ
ปรับให้เร็ว หรือท าให้ช้าได้ตามต้องการ 

เครื่องมือใช้ส าหรับปรับหมุนองศาของรูปภาพ และ
วิดีโอตามต้องการ 

1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น เคร่ืองมือภายในแอพพลิเคช่ัน FilmoraGo 

เครื่องมือใช้ส าหรับปรับวีดีโอได้อย่างอิสระท้ังสี แสง 
โทน ความชัด ฯลฯ 

เครื่องมือใช้ส าหรับท าซ้ าวิดีโอหรือรูปภาพที่ต้องการ
เพื่อให้วีดีโอเล่นซ้ า 

เครื่องมือใช้ส าหรับลบวิดีโอนั้นๆ ออกไป 

1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
เบื้องต้น 

ที่มา 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=YSJhPEdk
1-A 

https://www.youtube.com/watch?v=YSJhPEdk1-A
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1.การติดต้ังโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือและการใช้งานเบื้องต้น 

นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ของแต่ละแอปพลิเคช่ันได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 
 
Adobe Premiere Cilp  https://www.youtube.com/watch?v=DK7PH0wJ-o0 
FILMORAGO https://www.whatphone.net/article/filmorago/ 
VivaVideo https://www.youtube.com/watch?v=7xCgf4lDR6U 
Kinemaster https://www.youtube.com/watch?v=RL9uQ6TIPgk&list 
  =PLtbuKrfFmIHkqKegX3sShove4yM5oTFau 
Quik  https://www.youtube.com/watch?v=jkfHSHfE5SA&list 
  =PLPpk_RkbcF4vbNP8yePqzfUTWuwHQkG3- 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การตัดต่อวีดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ตัดต่อวีดีโอแนะน าตัวละครตามหัวข้อบท
ภาพยนตร์ที่ได้รับมอบหมาย มาอย่างน้อย 2 ตัวละคร โดยต้องมี
องค์ประกอบดังนี้ 
 1. วีดีโอแนะน าตัวละคร 2 วีดีโอ 
 2. ตราโลโก้โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 3. ตัวหนังสือบรรยายประกอบ 
 4. เพลงประกอบ 
 ตัวอย่าง กลุ่มท่ี 0 ปลูกจิตส านึกรู้รักโรงเรียน ตอน.................... 
 วีดีโอท่ี 2 (ส่งใต้คอมเม้นท์) 
 วีดีโอท่ี 1 (ส่งใต้คอมเม้นท์) 
 
 
 
 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

คลิกขวาที่ไฟล์ ติดต้ังโปรแกรม 
แล้วเลือก Run as administrator 

1 
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โปรแกรมจะให้เลือกต าแหน่งไดร์ฟท่ีต้องการบันทึกไฟล์โดยค่าพื้นฐาน 
ท่ีโปรแกรมตั่งให้คือไดร์ฟ C ดังรูป 

2 เลือกต าแหน่งไดร์ฟ โดยคลิกท่ี Browse… 

3 คลิก Save 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

โปรแกรมท าการบันทึกไฟล์ลงในไดร์ฟท่ีเลือก ดังรูป 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

4 

โปรแกรมจะด าเนินการติดต้ัง ดังรูป 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

5 
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6 

เช็คเครื่องหมายถูกหน้าช่อง  
 เพื่อยอมรับเงื่อนไขการติดต้ัง จากนั้นคลิก  

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

เลือกประเทศที่ติดต้ัง 7 

เลือกระบบการแสดงผลภาพวีดโีอ 
(ประเทศไทยนิยมใช้ระบบ  PAL/SECAM) 8 

เลือกพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ โดยคลิกที่ Change 9 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

น าเคร่ืองหมายเช็ค หน้า 
 Product updates ออก 
 

11 

10 เลือกที่ Options 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 
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หน้า 
น าเครื่องหมายเช็คออก จากนั้นคลิกท่ี 

12 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

โปรแกรมก าลัง
ด าเนินการติดต้ัง 
ดังรูป  

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

13 

คลิกท่ีปุ่ม Finish (ส้ินสุดการติดต้ังโปรแกรม) 
2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

14 
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Preview  window  
 ส าหรับแสดงผล 

1 
 Library - แถบเคร่ืองมือหลักที่

ใช้ในการตัดต่อ 

2 

 Timeline - เรียบเรียง / ตัดต่อวีดีโอคลิป 3 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

1. ส่วนประกอบและเครื่องมือต่างๆภายในโปรแกรม 

 เป็นการน าเข้าวีดีโอ
จากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้อง
ถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ 
DVD VCD กล้องจากหน้า
จอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 แท็บ Capture - น าภาพวีดีโอจากแหล่งอื่น 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

1. ส่วนประกอบและเครื่องมือต่างๆภายในโปรแกรม 

 เป็นการบันทึกไฟล์  
แปลไฟล์  เพื่อน าไปใช้ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น  การบันทึก 
ไฟล์ลงแผ่น  ดีวีดี  บนเว็บ
ไซด์  Youtube  เป็นต้น 

 แท็บ Share - แปลงไฟล์วีดีโอน าไปใช้งาน 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

1. ส่วนประกอบและเครื่องมือต่างๆภายในโปรแกรม 
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  เป็นการแก้ไข 
ปรับแต่ง ในการตัดต่อวีดีโอ 
ซึ่งเป็นส่วนหลักการท างาน 
ของโปรแกรม 

 แท็บ Edit - เรียบเรียง / ตัดต่อวีดีโอ 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

1. ส่วนประกอบและเครื่องมือต่างๆภายในโปรแกรม 

  
 แท็บ Edit - เรียบเรียง / ตัดต่อวีดีโอ 

         1) Preview Window - หน้าต่างท าหน้าที่แสดงภาพ 
         2) Step panel - ส่วนเลือกการท างานกับไฟล์วีดีโอตามล าดับ 
         3) Menu Bar - เลือกค าส่ังต่างๆ 
         4) Media Library - คลังภาพและเสียง 
         5) Storyboard and Timeline - หน้าต่างเรียบเรียงตัดต่อคลิปวิดีโอ 
         6) Tool Bar - ปุ่มเส้นทางลัดค าส่ังต่าง ๆ 
         7) Library Panel - แถบเครื่องมือหลักช่วยในการตัดต่อ 
         8) Option Panel - ส่วนรวบรวมค าส่ังหลักส าหรับตัดต่อวิดีโอ 

 เป็นส่วนที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ ซ่ึงเราสามารถตัดต่อ แก้ไข ใส่เทคนิคพิเศษ เพิ่มดนตรี 
เชื่อมต่อคลิปวิดีโอด้วยฉากต่างๆ ได้ตามที่เราต้องการ ซ่ึงเราจะเรียนรู้ในเรื่องต่อไป 
                  

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 
1. ส่วนประกอบและเครื่องมือต่างๆภายในโปรแกรม 

  
หน้าต่างท าหน้าที่แสดงภาพ 1 หน้าต่างท าหน้าที่แสดง

ไฟล์ภาพ เสียง  

2 
เลือกค าสั่งต่างๆ 3 

คลังไฟล์ภาพ 
และเสียง  

4 

หน้าต่างเรียบเรียงตัดต่อคลิปวิดีโอ 5 

ปุ่มเส้นทางลัดค าสั่งต่าง ๆ 6 

แถบเครื่องมือหลักช่วยใน 
การตัดต่อ 7 

ส่วนรวบรวมค าสั่งหลัก 
ส าหรับตัดต่อวิดีโอ 8 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 
1. ส่วนประกอบและเครื่องมือต่างๆภายในโปรแกรม 
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 Library Panel - แถบเคร่ืองมือหลักช่วยในการตัดต่อ 7 
แท็บ Media - ส าหรับเก็บไฟล์ภาพและวีดีโอ เพื่อรอการตัดต่อ 

แท็บ Instant Project - วีดีโอส าเร็จรูป 

แท็บ transition - รูปแบบในการเปล่ียนฉาก  

แท็บ Title - รูปแบบข้อความ 

แท็บ Graphic - ส าหรับสร้างพื้นหลังสี ใส่เฟรม วัตถุ สามารถเพิ่มเติมได้  

แท็บ Filter - ส าหรับใส่ Effect ให้กับงาน 

แท็บ path -รูปแบบวีดีโอตามเส้น 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

  

 Library Panel - แถบเคร่ืองมือหลักช่วยในการตัดต่อ 7 
แท็บ Media - ส าหรับเก็บไฟล์ภาพและวีดีโอ เพื่อรอการตัดต่อ 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

  

 Library Panel - แถบเคร่ืองมือหลักช่วยในการตัดต่อ 7 
แท็บ Instant Project - วีดีโอส าเร็จรูป 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 
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 Library Panel - แถบเคร่ืองมือหลักช่วยในการตัดต่อ 7 
แท็บ transition - รูปแบบในการเปล่ียนฉาก  

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

  

 Library Panel - แถบเคร่ืองมือหลักช่วยในการตัดต่อ 7 
แท็บ Title - รูปแบบข้อความ 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

  

 Library Panel - แถบเคร่ืองมือหลักช่วยในการตัดต่อ 7 
แท็บ Graphic - ส าหรับสร้างพื้นหลังสี ใส่เฟรม วัตถุ สามารถเพิ่มเติมได้  

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 
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 Library Panel - แถบเคร่ืองมือหลักช่วยในการตัดต่อ 7 
แท็บ Filter - ส าหรับใส่ Effect ให้กับงาน 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

  

 Library Panel - แถบเคร่ืองมือหลักช่วยในการตัดต่อ 7 
แท็บ path -รูปแบบวีดีโอตามเส้น 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

1 คลิกท่ีเมนู File 

2 คลิกท่ี  

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

2.การน าไฟล์วีดีโอเข้ามาใช้งานในโปรแกรม 
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3 คลิกท่ีวีดีโอที่ต้องการ แล้วคลิก Open  

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

2.การน าไฟล์วีดีโอเข้ามาใช้งานในโปรแกรม 

4 คลิกท่ีวีดีโอ จะปรากฎที่ Library Panel ในแท็บ Media  

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

2.การน าไฟล์วีดีโอเข้ามาใช้งานในโปรแกรม 

5 คลิกลากวีดีโอ มาใส่ลงในช่อง Timeline  

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

2.การน าไฟล์วีดีโอเข้ามาใช้งานในโปรแกรม 
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2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

6  คลิกท่ี Preview  window เพื่อแสดงวีดีโอ  
  

2.การน าไฟล์วีดีโอเข้ามาใช้งานในโปรแกรม 

           1. Jog  bar   :        เล่ือนเพื่อให้แสดงต าแหน่งคลิป 
           2. play :        เล่นคลิปที่เราเลือก 
           3. home     :         ตัวเล่ือนของ  jog  bar  กลับไปที่จุดเริ่มต้น 
           4. previous  :         ให้ตัวเล่ือนของ  jog  bar  ไปยังเฟรมก่อนหน้า 
           5. next :         ให้ตัวเล่ือนของ  jog  bar  ไปยังเฟรมถัดไป 
           6. end :         ให้ตัวเล่ือนของ  jog  bar  ไปยังจุดสุดท้ายของคลิป 
          7. repeat :         ให้แสดงคลิปเล่นวนไปเรื่อย ๆ 
          8. sound  :         เลือกเปิด / ปิด  คลิปวิดีโอ 
          9. timecode :         แสดงช่วงเวลาของคลิปที่แสดง 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

2.การน าไฟล์วีดีโอเข้ามาใช้งานในโปรแกรม 

1  คลิกท่ี Timeline เลือกระยะเวลาของวีดีโอที่ต้องการตัด    
 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

3. การตัดวีดีโอ 
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2  คลิกท่ีไอค่อน               เพื่อท าการตัดวีดีโอ  
 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

3. การตัดวีดีโอ 

3  วีดีโอจะแยกออกเป็น 2 ส่วน 
 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

3. การตัดวีดีโอ 

การเพิ่มแทร็กวีดีโอ ข้อความ 
และเสียงท าได้โดยการคลิกท่ี 
จะปรากฏหน้าต่าง Track 
Managar ตามล าดับ ดังรูป 
  

1 
2 

3 

2. การติดต้ังโปรแกมตัดต่อวีดีโอบนคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น 

4. การเพิ่มแทร็กวีดีโอ ข้อความ และเสียง 
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1. จงอธิบายประวัติความเป็นมาของโปรแกรม Corel VideoStudio x7 

   มาให้เข้าใจพอสังเขป ? 

2. จงยกตัวอย่างแอพลิเคช่ันตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือท่ีนักเรียนสนใจมา        

    อย่างน้อย 3 แอพพลิเคช่ันพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ ? 

3. หากต้องการน าไฟล์ภาพ เสียง วีดีโอ เข้ามาใช้งานในโปรแกรม Corel  

   VideoStudio x7 ต้องคลิกท่ีค าส่ังใดของเมนูบาร์ ? 

4. Timeline ของโปรแกรม Corel VideoStudio x7 มีหน้าท่ีใด ? 

5. หากต้องการเพิ่ม Track วีดีโอ ภาพ  เสียง ข้อความต้องคลิกท่ีเครื่องมือใด 

    ของโปรแกรม ? 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วย 


