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บทบรรณาธิการ

 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่านมาพบกันอีกแล้วนะคะ สำาหรับบา

ความในฉบับนี้ก็มีสาระดี ๆ มาฝากอีกเช่นเคย สำาหรับผู้ที่ใช้งาน

โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2016 ในเล่มนี้มีเรื่องการใช้

งานคำาสั่ง  Transition รูปแบบใหม่ชื่อ “Morph” ที่มีลักษณะ

การเคลื่อนไหวคล่้าย ๆ  การสร้าง motion Graphic หรือการใช้

โปรแกรม Keynote 

 เรื่องถัดมาเป็นการทำางานกับโปรแกรม Adobe Premiere 

Pro ในการนำาเสนอ งาน Presentation ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการทำางาน

เกี่ยวกับ Video Effect และ Video Transition เบื้องต้น ซึ่งการ

เลือกใช้ Video Transition (ลักษณะของการแปลงภาพจาก Clip 

A ไปเป็น Clip B) ที่ดีจะช่วยให้งาน Presentation มีความสวย

งามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สำาหรับท่านที่สนใจสมัครสมาชิกเพื่อรับ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ รายเดือน ท่านสามารถสมัครได้ที่ Link นี้นะ

คะ

            https://muit.mahidol.ac.th/enews/
                                                            ขอบคุณค่ะ 

Editorial

ศุภลักษณ์  จุเครือ



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้จะมาพูดเรื่องการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม 

Adobe Premiere Pro ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Video Transition  และ 

Video Effect ค่ะ 

  เริ่มจาก Video Transition คืออะไร Video Transition ก็คือรูปแบบการเปลี่ยน

ฉากจากคลิปวีดีโอหนึ่งไปยังคลิปวีดีโอหนึ่ง เพื่อนำาเสนอเรื่องราวของภาพยนตร์ใน

ลำาดับถัดไป ซึ่งการใส่ Transition นั้นจะช่วยให้งานตัดต่อดูมีความสวยงาม แปลกตา 

หรือตื่นเต้นเร้าใจ เข้ากับเสียงเพลงประกอบ หรืิอเสียงบรรยาย ฯลฯ แต่ในทางกลับกัน 

ถ้าเราไม่ใส่ Video Transition ให้กับวิดีโอ การเปลี่ยนฉากก็จะเป็นแบบตัดจบทันที  

อาจจะทำาให้คนดูรู้สึกสะดุดได้   

 ส่วน Video Effect นั้นเป็น  Effect ที่ใส่เพิ่มเติมให้กับให้คลิปวิดีโอนั้น ๆ ให้มี

ความสวยงาม แตกต่างจากเดิมที่ถ่ายมา ตัวอย่างเช่น ใส่แสงพิ่ม  ใส่ Effect ฝน แสง

สะท้อน เปลี่ยนสีฟิล์ม เป็นต้น

วิธีการใส่ Video Transition ระหว่างคลิปวิดีโอ

 เริ่มต้นจากการ Import ไฟล์วิดีโอเข้ามาในโปรแกรม โดยเลือกคำาสั่ง

File > Import > เลือกคลิป กดปุ่ม OK



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิดีโอที่เลือกจะเข้ามาอยู่ที่หน้าต่าง Media Project จากนั้นคลิกเลือกคลิป แล้ว

ลากมาวางที่หน้าต่าง Timeline  

ทดลองลาก 2 คลิปมาวางต่อกัน ในเส้น Timeline เดียวกัน การวางติดกันนั้น 

เวลาที่ Playhead เลื่อนผ่านวิดีโอคลิปที่ 1 จนสุด จะตัดภาพเข้าวิดีโอคลิปที่ 2 

ทันที การใส่ Transition จะเป็นการใส่ระหว่างรอยต่อคลิปที่ 1 และ2



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกขวาตรงรอยต่อระหว่าง 2 คลิป แล้วเลือก  Apply Default Transitions 

เป็นการสั่งให้ใส่ Transitions ปกติลงไปท้ายคลิป กดปุ่ม OK



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อกดปุ่ม Ok จะเห็นว่า จะมีชื่อ Transition แสดง ที่คลิป ซึ่งเราสามาถปรับ

เปลี่ยนคุณสมบัติ Effect ได้โดยคลิกที่ ชื่อ Effect นั้นหรือ คลิกเลือกแถบ 

Effect  Control 



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรับค่าต่าง ๆ ของ Transition เช่นลักษณะการเปลี่ยน  หรือเพิ่ม-ลดเวลาการ

เปลี่ยนคลิป (Duration)

สามารถเปลี่ยนรูปแบบ Transition ได้ โดยคลิกที่แถบ Effect จากนั้นมองหา

โฟล์เดอร์ Video Transiton เปิดโฟลเดอร์มาจะเห็นกลุ่ม Transiton อยู่ใน

โฟลเดอร์ 



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลือกรูปแบบ Transition ที่ชอบ เช่น Iris, Dissolve ฯลฯ จากนั้นคลิกเมาส์ซ้าย

ค้างแล้วลากมาวางที่ชื่อ Transition เดิมที่อยู่ บน Timeline เมื่อปล่อยเมาส์ 

ชื่อ Transition  จะเปลี่ยนเป็น Iris ลองกดปุ่ม Play เพื่อดูวิดีโอตัวอย่าง

วิธีลบ Transition ออก

 เมื่อใส่ Transition แล้ว ต้องการลบออก ให้คลิกขวาที่ Transition จาก

นั้นเลือก Clear



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธี Install Transition Preset 

 โดยปกติแล้วในโปรแกรมเองจะมี Transition ให้เลือกใช้ ซึ่งเป็นแบบ 

ธรรมดา ซึ่งถ้าเราต้องการ Transition สวย ๆ  แปลก ๆ  ถ้าสามารถหาดาวน์โหลด 

จากเว็บไซต์ที่แจกฟรี หรือซื้อเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ที่ขาย เช่น 

จำ�หน่�ยออนไลน์  

https://motionarray.com/

https://elements.envato.com/

https://videohive.net/

ด�วน์โหลดฟรี

https://www.shutterstock.com/blog/80-free-transitions-premiere-

pro-video-editors

https://www.motionelements.com

เมื่อเราดาวน์โหลดมา จะได้เป็นไฟล์นามสกุล .zip มา ต้องทำาการ แตกไฟล์ Zip 

เสียก่อน จากนั้น  Install Preset ด้วยวิธีดังนี้ค่ะ



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถ Install Preset ได้ 2 วิธี ตามภาพ เมื่อ Install แล้ว Transition จะเข้า

มาอยู่ที่ โฟลเดอร์ Preset

ตัวอย่าง Preset Transition และ effect

ต่าง ๆ ที่ Install เพิ่มเติม การใช้งานจะไม่

สามารถลากวางแทนที่ Transition ที่เป็น 

Default  ได้ ต้องใช้วิธีดังนี้ค่ะ



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีใช้ Transition Preset  วิธีที่ 1

ถ้า Install Preset Trainsition แล้ว  Trainsition  เหล่านั้นจะเข้ามาอยู่ที่หน้า

Effect > Preset 

  1. เริ่มจาก คลิกขวาที่ หน้าต่าง Project เลือก New Item > Adjustment 

Layer Adjustment Layer คือ Layer เปล่าที่สร้างขึ้นมาเพื่อแยกการทำา Col-

or หรือ effect ให้มีผลกับเลเยอร์ ที่อยู่ Timeline ด้านล่าง ช่วยให้สะดวกใน

การแก้ไข

 2. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Pop up ถามว่าต้องการขนาดของวิดีโอว่าต้องการ

ขนาดเท่าไหร่ ให้กำาหนดค่าตาม ขนาดตอนที่สร้าง Project



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. เมื่อกดปุ่ม OK เราจะได้ Adjustment Layer มาอยู่ที่หน้าต่าง Project 

4. คลิกเลือก Adjustment Layer  ลากมาวางที่ Timeline ด้านบนวิดีโอ



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

5. เลือก Transition ที่ชอบจากนั้นลากมาวางที่ Adjustment Layer โดยสามา

รถปรับเวลาการ Transition โดยปรับความยาวของ Timeline



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

6. ปรับค่า Option ของ Video Transition เพิ่มเติม ที่หน้าต่าง Effect Con-

trol ปรับแล้วกดปุ่ม Play เพื่อดูตัวอย่าง ถ้าต่้องการยกเลิก ให้ลบ Adjust-

ment Layer ออกจาก Timeline



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีใช้ Transition Preset วิธีที่ 2

 ก่อนอื่นให้ลบ Transition เก่าที่ใส่ไว้ออกก่อนโอนคลิกขวา ที่ Timeline 

จากนั้นเลือก Clear 

 คลิกแถบ Editing หน้าต่างด้านล่างจะมี Effect / Transiton ที่มีทั้งหมด

จาหนั้นเลือกเครื่องมือ Razor Tool         แล้วคลิกช่วงท้ายของคลิปวิดีโอ 1 

และช่วงต้นคลิปวิดีโอ 2



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 คลิปจะถูกแบ่งออก

เป็น 4 ท่อน ตรงกลางจะ

เป็นช่วงเวลาที่เราจะใส่  

Transition



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกเลือกรูปแบบ Transition ที่ชอบไปวาง โดยต้องเป็น transition เดียวกันทั้ง 2 ช่วง

(ลากไปวางที่ช่วงที่เป็นรอยต่อ) 

ทดสอบโดยกดปุ่ม Play



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีใช้ Video Effect

 การใช้งาน Video Effect นั้น มีลักษณะเดียวกันกับ Video Transition  

โดยวิดีโอ Effect นั้นจะใช้การลาก ไปวางที่คลิปวิดีโอเลย ไม่ใช่วางที่ รอยต่อระหว่าง

คลิป

 เริ่มจากคลิกที่ แถบ Effect จากนั้นคลิกโฟลเดอร์ Video Effect จะมีลักษณะ 

Effect ที่ให้เลือกใช้ จากนั้นลากไปวางที่คลิป การยกเลิก กดปุ่ม Contral Z 

การปรับแต่ง Effect ให้ปรับค่าที่หน้าต่าง Effect Control 

เมื่อปรับค่าที่หน้าต่าง Effect Control  ลองกดปุ่ม Play เพื่อดูภาพตัวอย่าง



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 การยกเลิก Effect ให้คลิก Timeline วิดีโอที่ใส่ Effcet นั้นไว้แล้วคลิก

ขวาที่ไอคอน          หน้าชื่อ Effect ในหน้าต่าง Effect Control จากนั้นเลือก Clear



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ท่านเคยรำาคาญโปรแกรมที่มันเปิดเองตอนเราเปิด

เครื่องไหมคะ โปรแกรมเหล่านี้อาจจะเผลอเลือกให้ Autorun ตอนลงโปรแกรม

สั่งให้ Run อัตโนมัติ เมื่อเปิดเครืิ่อง ดังนั้นเมื่อทุกครั้งที่ทำางาน โปรแกรมก็อาจ

จะเด้ง แจ้งเตือนเรื่องต่าง ๆ  ตลอดตามลักษณะของโปรแกรมนั้น ๆ  ดังนั้นถ้าเรา

ต้องการผิดการแจ้งเตือน หรีืิอการ AutoRun  เราจะต้องทำาการปิด AutoRun 

ซะ ด้วยวิธีดังนี้ค่ะ 

 คลิกที่ Start จากนั้นพิมพ์คำาว่า 

“RUN” จากนั้นในช่อง Open พิมพ์คำาว่า

msconfig กดปุ่ม “OK”



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 จะมีหน้าต่าง System Configuration คลิกแถบ Start up แล้วกดปุ่ม 

Open Task Manager



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ที่หน้าต่าง Task Manager ให้ดูรายชื่อโปรแกรมที่ Autorun ตอนเปิด

เครื่อง ถ้าต้องการปิด หรือยกเลิการ Autorun ให้คลิกขวาที่โปรแกรม เลือก 

Disable



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 Transitions คือการสร้าง Effect ระหว่างการเปลี่ยน สไลด์จากสไลด์หนึ่ง

ไปยังอีกสไลด์หนึ่ง   Transition มีหลายรูปแบบ ที่สามารถเลือกใช้เพื่อสร้างอ

ความสวยงาม เทคนิคดี ๆ ส่งเสริมการนำาเสนอให้ประสบความสำาเร็จ 

 Morph Transitions  เป็น Transition หนึ่งที่เพิ่งเพิ่มมาใน PowerPoint 

2016 และ Office 365  ตัวนี้ สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบภาพยนตร์หรือ

สร้างอนิเมชันให้กับสไลด์ ทำาให้รูปภาพและข้อความ เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นรูป

ทรงสามมิติ หรือตัวอักษรทำาให้มีความต่อเนื่องของสไลด์ที่เราต้องการนำาเสนอ 

(ทำางานในลักษณะคล้าย magic move ใน keynote)  ตัวอย่างการใช้ Morph 

Transitions ทำาได้ดังนี้ค่ะ 

 1. สร้าง Slide แรก โดยแยก Object ตัวอย่าง เช่น จากภาพด้านล่าง

เราต้องการนำาเสนอเรื่องเกี่ยวกับไสรัส COVID-19 โดยสไลด์ถัดไปจะอธิบาย

อาการป่วยแบบละเอียดสไลด็ถัดไปเราจะวางเลเอาท์ชิ้นงานตาม Slide ที่ 2



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 2. สร้าง Slide 2 โดย Duplicate Slide 1 คลิกขวาที่ slide จากนั้นเลือก

Duplicate

 3. จัดวาง Object ใน Slide ใหม่ โดย Object ที่มีใน slide 1 ต้องมีใน 

Slide ที่ 2 ด้วย



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 4. คลิกที่ Slide ที่ 2 คลิกเมนู Transition > Morph

 5. คลิกปุ่ม slide show ด้านล่าง



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 6. ปรับแต่ง Slide ให้สมบูรณ์  กำาหนด Transition > Morph

 7. จากนั้นกดปุ่ม Slide Show อีกครั้ง



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล



งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล


