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รายวิชา การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)  
รหัสวิชา ง30253 

 

 หน่วยที่ 7 เรื่อง  การใส่เอฟเฟ็คให้กับวีดีโอ 
 

ครูผู้สอน 
นายเจตวัตร  สวัสด์ิพาณิชย์ 
นางสาวศิริลักษณ์  หมู่สีเสียด 

 
เว็บไซต์  http://www.jetavat.com 

หัวข้อในการเรียนรู ้
1. น ำไฟล์เสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มำใช้ 
2. อัดเสียงเข้ำจำกไมโครโฟน 
3. ปรับแต่งกำรเล่นคลิปเสียง 
4. ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับเสียง 
5. กำรแต่งเสียงด้วยระบบ Sound Mixer  

1. น าไฟล์เสียงที่อยู ่
ในคอมพิวเตอร์มาใช้ 

 



รายวิชา การผลิตภาพยนตร์ รหัสวิชา ง30253 

โดย ครูเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ 2 

 
1. น าไฟล์เสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาใช้ 
 
 ในกำรผลิตภำพยนตร์
ส่ิงส ำคัญคือภำพและเสียงเพื่อ
ใช้ส่ือควำมหมำย โดยโปรแกรม 
Corel VideoStudio  สำมำรถ
น ำไฟล์เสียงมำใช้งำนภำยใน
โปรแกรมเพื่อกำรตัดต่อ 
ประกอบไปด้วยไฟล์เสียง
นำมสกุลต่ำงๆ ดังนี้  

รูปแบบไฟล์ นามสกุล 
Audio inter change Files *.aiff,*,aif 

Raw Files *.au 

CD Audio Files *.cda 

MP3 Aduio Files *.mp3 

MPEG-4 Audio Files *.mp4,*m4a 

MPEG Audio Files *.mpa,*ac3 

Microsoft WAV Files *.wav 

Windows Media Audio *.wma 

 
1. น าไฟล์เสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาใช้ 
 

   คลิกที่แท็บไอค่อน 
Import Media Files  

1 

 
1. น าไฟล์เสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาใช้ 
 

   คลิกเลือกไฟล์เสียงที่ต้องกำร จำกนั้นคลิกที่ Open 2 
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1. น าไฟล์เสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาใช้ 
 

   คลิกเมำส์ซ้ำยค้ำงไว้ แล้วลำกไฟล์เสียงมำใส่ในแท็ค music track 3 

2. อัดเสียงเข้า 
จากไมโครโฟน 

 

 
2. อัดเสียงเข้าจากไมโครโฟน 
  ในกำรผลิตภำพยนตร์นอกจำกกำรใส่เสียงดนตรีประกอบเพื่อเพิ่ม

ควำมน่ำสนในแล้ว กำรใส่เสียงบรรยำยเพื่อบ่งบอกอำรมณ์ควำมรู้สึกนึกคิด
ของนักแสดงก็เป็นส่ิงส ำคัญ โดยโปรแกรม Corel VideoStudio  สำมำรถ
บันทึกเสียงผ่ำนโปรแกรมเพื่อน ำมำใช้ในกำรตัดต่อ ผ่ำนอุปกรณ์ดังนี้ 
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2. อัดเสียงเข้าจากไมโครโฟน 
 
 

   คลิกที่ไอค่อน                  Record/Capture Option 1 

 
 
2. อัดเสียงเข้าจากไมโครโฟน 
 
 

   คลิกไอที่ค่อน Voice-over 2 

   คลิก Start เพื่อท ำกำรอัดเสียง 
หำกต้องกำรหยุดให้กดที่ Spacebar 
ที่แป้นพิมพ์ 

3 

 
 
2. อัดเสียงเข้าจากไมโครโฟน 
 
 

  เมื่อกด Spacebar เพื่อท ำกำรหยุดอัดเสียงแล้วจะปรำกฏแท็บเสียงในแท็ค  Voice Track ดังรูป 
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3.ปรับแต่งการ 
เล่นคลิปเสียง 

 

 
 
 
3.ปรับแต่งการเล่นคลิปเสียง 
 
 
 

 ในส่วนของกำรปรับแต่งเสียงภำยในโปรแกรม Corel VideoStudio 
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

   ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์เสียงที่ต้องกำรปรับแต่ง 1 

 
 
 
3.ปรับแต่งการเล่นคลิปเสียง 
 
 
 

1 2 3 

4 5 

 1) Duration ระยะเวลำของไฟล์เสียง 
 2) Volume ปรับระดับควำมดังของคลิปเสียง 
 3) Fade In/Out ปรับเสียงของคลิปให้เสียงค่อย ๆ ดังขึ้นหรือเบำลง 
 4) ตั้งค่ำให้คลิปเสียงเล่นช้ำลงหรือเร็วขึ้น 
 5) ใส่เทคนิคพิเศษแบบต่ำง ๆ ให้กับคลิปเสียง 
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3.ปรับแต่งการเล่นคลิปเสียง 
 
 
 

4 

ปรับเสียงให้ 
เล่นช้ำลง 

ปรับเสียงให้ 
เล่นเร็วขึ้น 

4.ใส่เอฟเฟ็กต ์
ให้กับเสียง 

 

 
 
 
 
4.ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับเสียง 
 
 
 
 

 นอกจำกกำรปรับเสียงให้เล่นช้ำลงหรือเร็วขึ้นแล้วภำยใน
โปรแกรม Corel VideooStudio  ยังสำมำรถใส่เอฟเฟคให้กับไฟล์
เสียงด้วยวิธัดังต่อไปนี้ 

   ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์เสียงที่ต้องกำรปรับแต่ง 
แล้วเลือกไอค่อน Audio Filter 

1 
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4.ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับเสียง 
 
 
 
 

   ที่ช่อง Availble Filters ให้คลิกเลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องกำร แล้วคลิก  Add 
จำกนั้นคลิกที่ Options… เพื่อปรับแต่งเสียงเพิ่มเติม แล้วคลิกที่ OK 

1 
2 

3 

4 

หมำยเหตุ  
Options…ของเอฟเฟ็กต์
แต่ละตัวจะปรับแต่งไม่
เหมือนกันขึ้นอยู่กับชนิด

ของเอฟเฟ็กต์ 

5.การแต่งเสียงด้วยระบบ  
Sound Mixer  

 

 
 
 
 
 
 
5.การแต่งเสียงด้วยระบบ Sound Mixer  
 
 
 
 
 

 นอกจำกกำรเพิ่มเทคนิคเกี่ยวกับระบบเสียงแล้ว โปรแกรม 
Corel VideoStudio  ยังสำมำรถท ำให้เสียงที่ออกมำเคล่ือนที่ได้รอบ
ทิศทำงด้วยระบบ Sound Mixer ดังข้ันตอนต่อไปนี้ 

  คลิกเลือกที่ไฟล์เสียง จำกนั้นคลิกที่ Sound Mixer 1 
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5.การแต่งเสียงด้วยระบบ Sound Mixer  
 
 
 
  

 1) ปรับระดับควำมดังของเสียง 
 2) ปุ่มส ำหรับปรับทิศทำงของเสียง 

1 

2 

 
 
5.การแต่งเสียงด้วยระบบ Sound Mixer 
 
 
  

  สำมำรถก ำหนดระดับควำมดังของเสียงเป็นช่วงๆ ด้วยกำรคลิกที่เส้น
เสียง (เส้นสีเหลือง) แล้วลำกขึ้น-หรือลงเพื่อปรับควำมดัง-เบำ 

 
 
 
 
กิจกรรมท้ายบท  
 
 
 
  

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำเสนอ ควำมคืบหน้ำของกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ครั้งที่ 1 
กลุ่มละไม่เกิน 5-7 นำที เรียงล ำดับตำมหมำยเลขกลุ่มดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์  
  กลุ่มที่ 2. ซ่ือสัตย์สุจริต  
  กลุ่มที่ 3. มีวินัย 
  กลุ่มที่ 4. ใฝ่เรียนรู้  
 กลุ่มที่ 5. อยู่อย่ำงพอเพียง  
  กลุ่มที่ 6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  
 กลุ่มที่ 7. รักควำมเป็นไทย  
  กลุ่มที่ 8. มีจิตสำธำรณะ  
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กิจกรรมท้ายบท  
 
 
 
  

 
 
 
 
กิจกรรมท้ายบท  
 
 
 
  

 
 
 
 
กิจกรรมท้ายบท  
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กิจกรรมท้ายบท  
 
 
 
  

แบบฝึกหัดท้ายหน่วย 
1. เมื่อนักเรียนท ำกำรแทรกไฟล์เสียงเข้ำมำในโปรแกรม Corel VideoStudio แล้ว 

ต้องน ำไฟล์เสียงดังกล่ำวไปใส่ใน Timeline ที่แทรคใดเพื่อใช้ในกำรตัดต่อ ? 

2.  หำกต้องกำรอัดเสียงจำกไมโครโฟนผ่ำนโปรแกรม Corel VideoStudio ต้องคลิก
ที่ไอค่อนใด ? 

3. Fade In/Out                          คือกำรปรับแต่งกำรเล่นคลิปเสียงให้เสียงมี
ลักษณะเป็นแบบใด ? 

4.                    ไอค่อนดังกล่ำวมีหน้ำที่ใดในโปรแกรม Corel VideoStudio ? 

5. กำรแต่งเสียงด้วยระบบ Sound Mixer สำมำรถปรับลดระดับเสียงเป็นช่วงๆได้โดย
วีธีกำรใด ? 

  

 

 

 

 

 

 

 


