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บทบรรณาธิการ

 สวัสดีค่ะท่่านผู้อ่านทุกท่าน โปรแกรม Adobe After Effect 

เป็นโปรแกรมที่มีเทคนิคลูกเล่นมากมาย ที่มีความน่าสนใจ สำาหรับ 

ผู้ที่ทำางานเกี่ยวกับงานนำาเสนอ หรือ Motion Graphic ก็คงจะ 

ใช้โปรแกรมนี้กันอยู่ ซึ่งวันนี้ผู้เขียนก็มีเทคนิคการใช้งานโปรแกรม 

มาฝากอีกเช่นเคย ซึ่งเทคนิคนี้จะมีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการ 

คลิปวิดีโอที่นำามาใช้ประกอบ  โดยทั่วไปแล้วอาจจะเป็นความเคยชิน 

ท่ีเม่ือจะตัดการกับวีดีโอเราก็ใช้งานโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมด้าน 

 VideoEditor เช่น Sony Vegas หรือ Adobe Premeire Pro 

แก้ไขแล้วก็ Import เข้า Adobe After Effect ซึ่งความจริงแล้ว 

ไม่จำาเป็นเลยค่ะ เพราะท่านสามารถแก้ไขไฟล์วีดีโอได้จาก โปรแกรม

Adobe After Effect เลย ลองอ่านบทความในเล่มนี้ดูนะคะ

 ส่วนอีกเรื่องเป็นเทคนิคการออกแบบงานกราฟิกดีไซน์ ดดย

ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC ซึ่งเป็นเทคนิคการปรับรูป

ทรงแบบง่าย ด้วยเครื่องมือ Simplify Path ที่จะช่วยให้ท่าทำางาน

ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ขอบคุณที่่ท่านติดตามอ่านวารสาร multi-

media e-News มาตลอด ขอบคุณค่ะ

 

Editorial

ศุภลักษณ์  จุเครือ
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วิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอใน Adobe After Effect CC 

 Adobe After Effect CC เป็นโปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการสร้างกราฟิก

เคลื่อนไหว Multi Media ต่างๆ  เช่น การสร้างไตเติ้ล, VFX (เทคนิคภาพพิเศษ), 

ตกแต่งภาพเคลื่อนไหว, การสร้างการ์ตูน 2D และ การทำา VFX Composition ฯลฯ 

ในการทำางาน จะมีทั้งการใช้ภาพนิ่งและคลิปวีดีโอมาประกอบกัน 

 เมื่อนำาคลิปวิดีโอมาใช้งาน บางครั้งอาจจะต้องมีการตัดต่อคลิปวิดีโอบ้างเล็ก ๆ 

น้อย ๆ  ซึ่งอาจจะไม่ต้องนำาคลิปไปตัดต่อในโปรแกรม Video Editing เช่น Adobe After 

Premeire Pro  หรือ  Sony Vegas Pro ก็ได้  เพราะเราสามารถตัด คลิปด้วย Ado-

be After Effect CC ได้เช่นกันซึี่งการตัด คลิปเราสามารถเลือกช่วงที่ต้องการ เก็ยไว้ 

หรือตัดบางส่วนที่ไม่ต้องการออกไป โดยวิดีโอต้นฉบับ ไม่เสียหาย วิธีการตัดคลิปวิดีโอ  

มีดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Adobe After Effect CC จากนั้นนำาเข้า คลิปวิดีโอเข้ามาโดยใช้คำาสั่ง

file > Import > file จากนั้นเลือก ไฟล์วิดีโอที่ต้องการนำามาตัด
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2. คลิปวีดีโอที่นำาเข้ามา จะเข้ามาอยู่ที่หน้าต่าง Project จากนั้นสร้าง Composition 

ใหม่ เลือกแถบ Composition > New Composition > ตั้งค่า
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กำาหนดค่าต่าง ๆ จากนั้นกดปุ่ม OK จะมu Composition ใหม่ อยู่ที่หน้าต่าง Project
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3. ลากวิดีโอที่ต้องการตัด มาวางที่หน้าต่าง Stage ที่ Timeline จะมี Timeline ของ

คลิปวิดีโอนั้นปรากฎขึ้นมา 
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4. เลื่อน เส้น Playhead ให้วิ่งผ่าน Timline ของวิดีโอ หรืิอกดปุ่ม Play และเมื่อถึง

ช่วงเวลาที่ต้องการตัดคลิป ให้กดปุ่ม Stop เพื่อหยุด

5. คลิกที่เมนู Edit > Split Layer

 เมื่อเลือก Split Layer timeline ของคลิปจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 2  เลเยอร์ โดยแยก

เป็นเวลาช่วงต้นก่อนหน้าจะถูกตัด กับ คลิปช่วงหลัง



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 คลิกที่เลเยอร์ที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Delete เพื่อลบช่วงวิดีโอที่ไม่ต้องการ

ออกไป ใน Composition ก็จะเหลือแค่ layer เดียว ที่มีเฉพาะ ช่วง เวลาที่เราต้องการ

เท่านั้น 

**วิธีการตัดแบบนี้่จะไม่มีผลกับวิดีโอต้นฉบับ เมื่อตัดคลิปวิดีโอแล้วเราสามารถ เลือก

คลิปอื่น ๆ มาวางต่อ ๆ กันใน Composition ได้ (เป็นการรวมคลิปต่างไฟล์ ไว้ใน 

Composition เดียวกัน)
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 ถ้าต้องการรวมคลิปวิดีโอต่างไฟล์ให้อยู่ Composition เดียวกัน เราก็แต่ลาก

ไฟล์จากหน้าต่าง Project มาวางต่อ ๆ กันค่ะ ส่วนการต่อไฟล์ เราก็อาจจะใช้  Transi-

tion ,มาวางต่อระหว่าง layer 1 / layer 2  แค่นั้นเองค่ะ วิธีไม่ยากใช่ไหมคะ แล้วพบ

กันใหม่ฉบับหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ
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 การวาดรูปในโปรแกรม  Adobe Illustrator CC เพื่อใช้เป็นภาพประกอบหรือ

ภาพการ์ตูน ด้วยเครื่องมือ Pencil tool หรือด้วยเครื่องมือ Pen tool เมื่อวาดแล้ว

รูปทรงในครั้งแรก อาจจะไม่สมบูรณ์นัก เราจะต้องทำาการรับปรูบทรงนั้น ๆ ให้มีความ

สวยงามมากขึ้น ด้วยการคลิกที่จุด Achor point เพื่อให้เกิดแกนดัด ซ้ายและขวา 

(Handle) แล้วปรับแกนให้เหมาะสม 

 การที่มีจุด Achor point จำานวนมากเกินไปมาก อาจทำาให้เราต้องเสียเวลาใน

การดัด Handle หลายครั้งหลายครั้งหลายที เราอาจจะใช้เครื่องมือ Delete Anchor 

Point Tool ลดขุดได้ แต่ก็เป็นการลดทีละครั้ง ๆ ซึ่งก้ต้องใช้เวลพอสมควรในการแก้ไข

 โปรแกรม  Adobe Illustrator ในเวอร์ชั่น CC มีการเพิ่มเครื่องมือที่ชื่อว่า 

“Simplify Path”  เป็นคำาสั่งที่ใช้ในการลดความซับซ้อนของเส้น Path และสามารถ

ปรับจำานวนจุดได้ตามต้องการ และรูปทรงที่วาดก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วย ตัวอย่างการ 

ใช้งาน Simplify Path มีดังนี้ค่ะ
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ขั้นตอนการใช้งาน Simplify Path

 1. เปิดไฟล AI ที่ต้องการแก้ไขจุด Anchor Point Tool

 2. คลิกที่จุด Anchor point  ถ้า รูปทรงถูก Group รวมไว้ เราจะต้องดับเบิ้ล

คลิกที่ Path เพื่อให้เห็นจุด Anchor point ก่อน แล้วค่อยคลิกที่จุด Anchor point
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 3. เลือกเมนู Object > Path > Simplify 

 4. มีหน้าต่าง Simplify ปรากฏขึ้นมาให้เราปรับค่าต่าง ๆ เช่น  ปรับค่าความโค้ง

มนของเส้น ให้มาก / น้อยลง (Curve Precistion) การปรับค่าองศาของจุด ฯลฯ

ให้คลิกตรงค่า Preview และ Show Original

 5. เมื่อปรับค่าต่าง ๆ  จะเห็นว่ารูปทรงจะเปลี่ยนไป และจุด  Anchor Point ก็จะ

ลดง-เพิ่มขึ้นอัตโนมัติ
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การปรับมุมมอง และการปรับขอบรูปทรง เพื่อความสะดวก

 ในขณะที่วาดภาพ หรือรูปทรงต่าง ๆ เราจะต้องมีการปรับขนาด ย่อ-ขยายเพื่อ

ความเหมาะสมในกับการวาง Layout งาน Graphic การย่อขยายโดยทั่วไป จะอยู่ใน

เมนู Object > Transform  หรือใช้เครื่องมือ  Scale Tool ซึ่งบางครั้งอาจจะมีปัญหา 

บ้างกับ รูปทรงที่ Group กันไว้ เช่น มองไม่เห็นเส้นขอบของรูปทรง หรือจุด Anchor 

แก้ปัญหาดังนี้ค่ะ

ไปดูที่เมนู View  แล้ว ปิดการใช้งาน โหมด Hide Edges แล้วเลือก Show Edges)
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 ส่วนถ้าต้องการให้ ซ่อน-แสดง เส้นขอบ Bounding box เพื่อสะดวกเมื่อย่อ-

ขยายรูปทรง ที่ Group กันไว้ ให้เลือกเมนู View > Bounding box
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 การเพิ่มพื้นที่การทำางาน ในครั้งแรกที่เราออกแบบงาน อาจจะกำาหนดพื้นที่ Art-

work  ขนาดใดขนาดหนึ่งไว้ เมื่อทำางานไปแล้ว บังเอิญว่ามีการปรับเปลี่ยน Artwork

ไม่ต้องตกใจค่ะ เราไม่ต้องออกแบบใหม่ หรือสร้างชิ้นงานใหม่ เราเพียงแค่ไปปรับขนาด 

Document ใหม่ ด้วยวิธีดังนี้

1. คลิก เมนู File > Document Setup >คลิกปุ่ม Artboard
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2. ลากสร้างพื้นที่ใหม่ หรือ ถ้าขยายพื้นที่เดิม ก็ให้ขยับขอบพื้นที่ด้านกว้าง และยาว 

ของพื้นที่เดิม ได้ตามต้องการ
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 Youtube คือเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี โดย

ผู้ใช้สามารถเข้าดูวีดีโอต่างๆ พร้อมทั้งเป็นผู้อัปโหลดวีดีโอ ผ่าน Youtube ได้ฟรี เมื่อ

สมัครสมาชิกแล้วผู้ ใช้จะสามารถใส่ภาพวิดีโอเข้าไป แบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอื่นดูด้วย  

แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอที่ผู้ใช้คนอื่น ๆ ใส่ไว้ใน You-

tube ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใส่คำาบรรยายวิดีโอ หรือ Subtitle เพื่อให้ผู้รับชมที่ไม่

เข้าใจภาษาเข้าใจเนื้อหาได้ 

 สำาหรับผู้รับชมเมื่อพบวิดีโอที่สนใจแล้วต้องการให้แสดง Subtitle ก็ทำาดังนี้ค่ะฃ

1. คลิกที่ Icon คำาบรรยาย ที่อยู่ด้านล่างจอ

2. ถ้าเปิดคำาบรรยายแล้ว ไม่ใช่ภาษาที่ต้องการ ก็สามารถเลือก ภาษาอื่นได้ โดยคลิกที่ 

Icon ตั้งค่า
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3. เมื่อคลิกที่ Icon ตั้งค่า ที่หัวข้อ Subtitle จะบอกว่ามี Subtitle () ในวงเล็บคือ ผู้ที่

อัพโหลดคลิป อัพโหลดไว้กี่ภาษา

เลือกภาษาอื่น โดยคลิกที่ Subtitle แล้วเลือกภาษา
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