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เว็บไซต์  http://www.jetavat.com 

หัวข้อในการเรียนรู ้
1.เทคนิคการแพนภาพและใส่แอนเิมชั่นให้วิดีโอ 
 1. เทคนิคการแพนรูปภาพและใส่แอนิเมชั่น 
 2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 
2.เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ 
 1. การแทรกเทคนิคการเปลี่ยนฉาก 
 2. ก าหนดระยะเวลาในทรานซิชัน 
 3. ปรับแต่งรูปแบบของทรานซิชัน 
 4. ก าหนดทิศทางการเคลื่อนที่ให้ทรานซิชัน 
 5. การลบเทคนิคการเปลี่ยนฉากออก 
 6. ใส่เทคนิคการเปลี่ยนฉากแบบอัตโนมัติ 

 

 

  

1.เทคนิคการแพนภาพ 
และใส่แอนิเมชั่นให้วิดีโอ 
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1. การแพนรูปภาพและใส่แอนิเมชั่น 
 การแพนภาพเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพที่น ามาใช้ใน
การประกอบวีดีโอ โดยการแพนภาพมีขั้นตอนดังนี้ 

 

คลิกเลือกท่ีแท็บ             Media 
แล้วเลือก Add a new folder 1 

1. การแพนรูปภาพและใส่แอนิเมชั่น 

ต่ังช่ือโฟล์เดอร์ท่ีใช้เก็บไฟล์วีดีโอ 
TEST….. 

2 

1. การแพนรูปภาพและใส่แอนิเมชั่น 

คลิกท่ี Import Media Files  3 

เลือกรูปภาพที่ต้องการ กด Open คลิกเมาส์
ซ้ายค้างไว้แล้วลากรูปภาพ มาใส่ TimeLine 

4 
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1. การแพนรูปภาพและใส่แอนิเมชั่น 

คลิกขวาท่ีรูปภาพ แล้วเลือกค าส่ัง  
Open Options Panel 5 

1. การแพนรูปภาพและใส่แอนิเมชั่น 

คลิกเลือกท่ี Pan & Zoom 6 

คลิกเลือกท่ี Customize 7 

1. การแพนรูปภาพและใส่แอนิเมชัน 
คลิก OK 8 

preview window วีดีโอก่อนใส่
เทคนิคการ Pan & Zoom 

preview window วีดีโอหลังใส่
เทคนิคการ Pan & Zoom 

ขนาดของรูปที่ต้องการ Zoom 
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2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

คลิกเลือกท่ีแท็บ               จากนั้นคลิกเลือกท่ี 
แล้วแทรกวีดีโอท่ีต้องการ 

1 

 การแพนวีดีโอเป็นการเพิ่มมุมมองและความน่าสนใจให้กับวีดีโอ 
โดยการแพนวีดีโอมีขั้นตอนดังนี้ 

 

2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากวีดีโอ มา
ใส่ในช่อง TimeLine โดยใส่ท่ี  

Video Track 

2 

2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

คลิกเลือกท่ีแท็บ Filter 3 
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2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

คลิกเลือกท่ีวีดีโอ 4 

คลิก Filter เป็น Video Pan and Zoom  5 

2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

คลิกลาก Filter มาใส่ทับท่ีวีดโอ 6 

คลิก preview window เพื่อ 
แสดงตัวอย่างของวีดีโอ  

7 

2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

 คลิก  Open Options Panel 
เพื่อปรับ Filter ตามต้องการ    

8 
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2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

 คลิก Customize Filter 9 

2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 
คลิก OK 

10 
preview window วีดีโอก่อนใส่

เทคนิคการ Pan & Zoom 

preview window วีดีโอหลังใส่
เทคนิคการ Pan & Zoom 

ขนาดของรูปที่ต้องการ Zoom 

2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

 การใช้งานแท็บ Graphic โดยคลิกท่ี  Graphic 1 

 การใช้งานแท็บ Graphic การเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานวิดีโอ เช่น ใส่สีพื้น
หลัง การแทรกวัตถุให้งานวิดีโอ ใส่เฟรมให้งานวิดีโอ หรือการใส่ Flash Animation  
เป็นต้น 
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2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

 คลิกลาก Graphic ท่ีต้องการมาใส่ในช่อง Timeline 2 

2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

 คลิกเลือกหมวดหมู่ Graphic ท่ีต้องการ 3 

2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

 คลิกลาก Filter ท่ีต้องการใส่ในแท็ก Overlay Track 4 
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2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 
 การสร้างรูปวาดท่ีเคล่ือนไหวโดยใช้เครื่องมือ Painting Creator ดัง
ข้ันตอนต่อไปนี้  

 คลิกเลือกวีดีโอ แล้วไปท่ีเมนูบาร์เลือก Tools >> Painting Creator… 1 

2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

1. ขนาดของหัวปากกา 
2. ลักษณะของหัวปากกา 
3. หน้าต่างการท างาน 
4.  ส่วนขยายหน้าต่างการ

ท างาน พื้นหลังและลบ
หน้าจอท้ังหมด 

5. สี พื้นหลัง และยางลบ 
6. ระยะเวลาของแอนิเมช่ัน 
7. แอนิเมช่ันท่ีสมบูรณ์ 

ปรากฎหน้าต่างการท างาน 

2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 
ลักษณะของหัวปากกาชนิดต่างภายในหน้าต่าง  

 คลิกเลือกปากกาท่ีสนใจ 2 
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2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 
ลักษณะของหัวปากกาเพิ่มเติม 

2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

 การเลือกพื้นหลังการท างาน 3 

2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

พื้นหลังท่ีเป็นค่ามาตราฐาน 

 พื้นหลังตามวีดีโอท่ีอยู่ใน Timeline 

 พื้นหลังรูปภาพที่แทรกเข้ามา 
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2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

 เมื่อสร้างแอนิเมช่ันได้ตามท่ีต้องการแล้วคลิกท่ี OK  4 

2. เทคนิคการแพนวิดีโอและการใช้งานแท็บ Graphic 

 คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากแอนิเมช่ันมาไว้ที่ Overlay Track 5 

2.เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ 
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1. การแทรกเทคนิคการเปลี่ยนฉาก 
  ส าหรับข้ันตอนการแทรกเทคนิคการเปล่ียนฉากคลิปวีดีโอมีล าดับข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ต่อไปนี้ 

คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากวีดีโอท่ี
ต้องการมาใส่ในช่อง TimeLine  

1 

1. การแทรกเทคนิคการเปลี่ยนฉาก 
  คลิกแท็บ Transition 2 

1. การแทรกเทคนิคการเปลี่ยนฉาก 

  ปรากฎหน้าต่างแท็บ Transition 
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1. การแทรกเทคนิคการเปลี่ยนฉาก 
  ภายในแท็บ Transition จะมีเมนูย่อยให้เลือก 

1. การแทรกเทคนิคการเปลี่ยนฉาก 

 กด preview window จะปรากฏ Transition ที่เลือก  

1. การแทรกเทคนิคการเปลี่ยนฉาก 
  คลิก Transition ท่ีต้องการแล้วลากมาวาง ไว้ระหว่างวีดีโอ 3 
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2. ก าหนดระยะเวลาในทรานซิชัน 
 การก าหนดระยะเวลาทรานซิชันนั้น ปกติโปรแกรมจะให้แบบ
อัตโนมัติคือ 1 วินาที แต่สามารถปรับระยะเวลาให้ยาวขึ้น หรือส้ันลงได้โดยมี
ข้ันตอน ต่อไปนี้ 

  คลิกท่ีวีดีโอท่ี Transition ท่ีต้องการเปล่ียนระยะเวลา 1 

2. ก าหนดระยะเวลาในทรานซิชัน 

  คลิกท่ี Durations พิมพ์ระยะเวลาท่ีต้องการเปล่ียน  
แล้วกด Enter 

2 

3. ปรับแต่งรูปแบบของทรานซิชัน 
 การเปลี่ยนฉากของทรานซิชัน สามารถตั่งค่าเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนสีของ
ฉาก ขอบ หรือท าให้ขอบฟุ้ง นุ่มนวลขึ้นได้ ตามแต่รูปแบบของฉากนั้นๆ ได้ต่อไปนี้ 

  ขอบของ Transition  

  สีของ Transition  

ความเบอลของ Transition  
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4. ก าหนดทิศทางการเคลื่อนที่ให้ทรานซิชัน 
 ในการใส่เทคนิคการเปล่ียนฉาก สามารถก าหนดทิศทางการเคล่ือนท่ี
ระหว่างเปล่ียนฉากได้โดยเลือกจากเครื่องมือ Direction ใน Option Panel ซึ่งมี
หลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับทรานซิชัน ชนิดนั้นๆ โดยมีข้ันดังต่อไปนี้ 

  คลิกขวาท่ีวีดีโอท่ีต้องการก าหนดทิศทาง แล้วเลือก 
Open Options Panel 2 

4. ก าหนดทิศทางการเคลื่อนที่ให้ทรานซิชัน 

  คลิกเลือกท่ี Customize 
ปรับทิศทาง การเคล่ือนท่ี
ตามท่ีต้องการ 

3 

5. การลบเทคนิคการเปลี่ยนฉากออก 
  สามารถลบทรานซิซั่นได้ดังวิธีการต่อไปนี้ 

  คลิกเลือกท่ี  Transition ท่ีต้องการลบ แล้วเลือก Delete 
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6. ใส่เทคนิคการเปลี่ยนฉากแบบอัตโนมัติ 
 สามารถส่ังให้โปรแกรมเลือกใส่ทรานซิชันแบบสุ่มอัตโนมัติในกรณีท่ี
ต้องการ ทรานซิชันหลายๆ ทรานซิชัน โดยการใช้ค าส่ัง  
(Apply Random Effect) 

กิจกรรมท้ายบท 
 ให้นักเรียนแต่ละคนปฎิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  1. แทรกรูปภาพ วีดีโอ เสียง เข้ามาในโปรแกรม 
 2. ตัดวีดีโอ 
 3. แยกเสียง 
 4. เพิ่มแทรค 
 5. Pan & Zoom รูปภาพ 
 6. Pan & Zoom วีดีโอ 
 7. แทรกแอนนิเมช่ัน 
 8. แทรกทรานซิช่ัน 
  

แบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

1. จงอธิบายการท างานของเครื่องมือ                                ตามท่ี
นักเรียนเข้าใจมาพอสังเขป ? 

2. หากนักเรียนต้องการแทรกเทคนิคการเปล่ียนฉากต้องคลิกท่ีแท็บใด ? 

3. การสร้างรูปวาดท่ีเคล่ือนไหวต้องคลิกท่ีค าส่ังใดเพื่อให้โปรแกรมแสดง
หน้าต่างเครื่องมือ Painting Creator ? 

4. จากรูป                    Filter ดังกล่าวมีลักษณะการท างานอย่างไร ? 

 

5. จงอธิบายข้ันตอนการลบทรานซิซั่นตามท่ีนักเรียนเข้าใจมาพอสังเขป ? 

 

 

 

 


