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คํานํา

คูมือเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการอบรมการใชโปรแกรม Sony Vegas ในระยะเวลาสั้นๆ
เนื้อหาในเลมจึงเขียนถึงเทคนิคที่จําเปนในการสรางงาน ดวยวิธีการงายๆ ไมไดลงลึกไปถึงความสามารถ
ทั้งหมดของโปรแกรม ผูที่สนใจเทคนิคที่สูงขึน้ อาทิ การควบคุม FX ตางๆ, 3D track, การควบคุมเสียง
ระดับสูง ฯลฯ ขอใหศึกษาจาก help ของโปรแกรม หรือสอบถามจากผูรคู รับ
เนื่องจากคูมือเลมนี้เขียนโดยอางอิงจาก Vegas6 เปนหลัก ซึ่งสามารถใชกับ Vegas รุนทีต่ ่ํากวา
ได แตมบี างสวนที่ตองเปลี่ยนแปลงคือ
- ในหนาตางสนับสนุนที่จะกลาวถึงตอๆ ไป จะมีหนาตางหนึ่งที่ใชเก็บไฟลสื่อทั้งหมดทีน่ าํ มาใชใน
project ซึ่งหนาตางนี้ ใน Vegas6 จะเรียกวา Project Media แต Vegas รุนที่เกากวาจะ
เรียกวา Media Pool ซึ่งทําหนาที่เหมือนกันทุกประการ
อนึ่ง คูมือเลมนี้ถือเปนงานเขียนคูมือครั้งแรกที่เปนรูปเลมของผม อาจจะมีขอผิดพลาดบาง ทั้ง
ในดานภาษาและการสื่อความหมาย รวมถึงการอธิบายในบางตอนที่อาจจะเขาใจยากสําหรับผูอา นบางทาน
จึงขออภัยมา ณ ที่นดี้ วยนะครับ
หากมีปญหา-ขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรม Sony Vegas สามารถเขาไปตัง้ คําถามไดที่
http://www.thaivegas.cjb.net ที่นี้มผี ูรมู ากมาย ที่จะคอยชวยเหลือคุณเปนภาษาไทย แตถา ตองการ
ขอมูลจากผูผ ลิตโดยตรง สามารถคนขอมูลไดที่ http://mediasoftware.sonypictures.com ซึ่งจะมี
ขาวสารโปรแกรมใหมๆ ตลอด หรือถาหากตองการติดตอกับผูเขียนโดยตรง สามารถติดตอผาน e-mail
ไดที่ ekapol.x@gmail.com
สุดทายนี้ขอขอบคุณ
- คุณพอที่หางานมาให และคุณแมที่เปนกําลังใจ
- กลุมกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ธรรมศาสตร สําหรับสถานที่ทาํ งาน
- กลุมผูใช Vegas ทุกๆ ทาน ในทุกๆ ที่ สําหรับความรูต างๆ
- Sonic Foundry ที่พัฒนา Vegas และ Sony ที่เอามาพัฒนาตอ
- และความสนใจใครรูของผม ที่ทําใหเรียนรูไดมากมายขนาดนี้ หวังวาจะเปนแบบนีต้ ลอดไป

เอกพล ชูเชิด (Eka-X)

6 กันยายน 2548

Vegas

เมื่อถายวิดีโอแลวไมตองการเนื้อหาบางสวนจะทําอยางไร?
อยากใหมีขอความขึ้นอธิบายรายละอียดจังเลย แตจะทํายังไงละ?
ไมมีลูกเลนอะไรใหงานของเรานาดูขึ้นเลยรึไงนะ?

บทนํา

คําถามเหลานี้ ถาเปนเมื่อกอนก็พอจะมีคําตอบและทางแกไข แตทางแกนั้นดูจะยุงยากวุนวายซะ
เหลือเกิน หลายๆ ครั้งที่เราตองยุงกับการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเกาๆ จนไมมเี วลาคิดรูปแบบการ
นําเสนอ หรือบทวิดีโอที่ดีได แตในปจจุบันดวยเทคโนโลยีทพี่ ัฒนาขึ้น และการกําเนิดของ Vegas ก็ทําใหงาน
นาเบื่อเดิมๆ กลับกลายเปนงานนาสนุกขึน้ มาได
ใชครับ Sony Vegas นี้เองที่สามารถสรางงานใหสนุกขึน้ มาได โดย Vegas จัดเปนโปรแกรมตัด
ตอวิดีโอระดับมืออาชีพ แตเนื่องจากพื้นฐานการทํางานทีม่ ีลักษณะเปนแบบ “ลากแลววาง” ซึ่งคนทั่วไป
เขาใจแนวคิดนี้ไดงาย จึงทําใหโปรแกรมนี้ใชงายตามไปดวย แถมยังสามารถใหผลงานระดับสูงได โดยมี
ความสามารถคราวๆ ดังนี้
- สามารถตัดตอภาพและเสียงไดงายดาย
- ใสลูกเลนไดทั้งภาพ (เชน ทําใหภาพดูเปนภาพเกา) และเสียง (เชนปรับเสียงชายเปนหญิง)
- มีลักษณะการทํางานเปนชัน้ (layer) ทําใหรองรับการซอนภาพมากมาย
- สามารถทําเสียง 5.1 (เสียงรอบทิศทาง) ไดจากในตัวโปรแกรมเลย
- ความเร็วในการทํางานดีเยี่ยม
โดยสามารถใชงานโปรแกรมไดแมกระทัง่ เครื่องทีม่ ีความเร็ว
เพียง 500 MHz
- สนับสนุนการสรางสื่อคุณภาพสูงหลายประเภท เชน VCD, SVCD, DVD และวิดีโอ
สําหรับเวปไซค เปนตน
- รองรับรูปแบบไฟลมากมาย ทําใหสามารถทํางานรวมกับโปรแกรมอื่น เชน Photoshop ได
อยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งทั้งหมดนี้เปนเพียงสวนหนึง่ ของความสามารถทั้งหมดของ Vegas ความสามารถที่เหลือ ยัง
รอใหคุณคนหา และประยุกตใชมัน ตอนนี้คุณอาจจะฟงดูเหมือนยาก แตถาหากเขาใจแนวคิดหลักของ
โปรแกรมแลว ก็ไมใชเรื่องยากอีกตอไป

องคประกอบของโปรแกรม

กอนที่เราจะเริม่ ตนการตัดตอ เราจะตองเขาใจสวนตางๆ ของโปรแกรมวามันมีหนาที่อยางไร และ
เรียกวาอะไร เพื่อความเขาใจตอๆ ไป ซึ่งมีสวนหลักๆ 8 สวน ดังนี้
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1. Toolbar หรือแถบเครื่องมือ มีหนาที่เก็บคําสั่งที่ใชงานบอยๆ เชน save, เปด-ปดระบบทําภาพ
2.
3.

4.
5.

1

ซอนจาง (Cross Fade) อัตโนมัต,ิ Undo-Redo เปนตน
แถบเวลา ใชแสดงตําแหนงเวลาที่ cursor (ตัวชี้) บน timeline อยู มีรปู แบบเปน HH:MM:SS:ff
คือ“ชั่วโมง:นาที:วินาที:เฟรมภาพ”
Timeline ถือเปนสวนที่สําคัญมากของโปรแกรม โดยทําหนาที่แสดง clip1 (คลิป) ตางๆ โดยจะมี
องคประกอบคือ
3.1. Video Track2 คือสวนที่แสดงขอมูลวิดีโอ เชนตําแหนงวาคลิปวิดีโอคลิปนี้เลนถึงตอนไหน
แลวคลิปใหมจะขึ้นตอนไหน ลักษณะภาพคราวๆ ของชวงเวลานั้น หรือขอมูลการเปลี่ยนฉาก
(transition) เปนตน
3.2. Audio Track คือสวนที่แสดงขอมูลเสียง เชน ลักษณะของเสนเสียง หรือลักษณะการปรับ
ความดังของเสียง เปนตน
Control Bar เอาไวใชควบคุมการเลน (play) ภาพและเสียงของโปรแกรม
หนาตางสนับสนุน (คิดวาชื่อนี้เหมาะที่สุด) เปนสวนที่รวมรวบเครื่องมือ ซึ่งมี Explorer (จัดการ
ไฟล), Trimmer (ตัดคลิปเพื่อเอาเฉพาะสวนที่ตองการ), Project Media (รวบรวมไฟลที่ใชใน
งาน), Transitions (ลักษณะการเปลี่ยนฉาก), Video FX (ลูกเลนภาพ), Media Generator
(สรางตัวอักษรหรือสีพนื้ หลัง) และ Media Library (ฐานขอมูลสื่อภายในเครื่อง)

คือ ไฟลสื่อตางๆ เชนวิดีโอ (คลิปภาพ) หรือเสียง (คลิปเสียง) โดยอาจจะเปนไฟลที่ยังไมถูกตัดเอาเฉพาะสวนที่ตองการ หรือไฟลที่ถูกตัดแลวก็ได

2

คือ รองภาพ (Video Track) หรือรองเสียง (Audio Track) โดยที่แตละ track จะใสคลิปในชวงเวลาเดียวกันไดเพียงหนึ่ง และเมื่อเลนสื่อ โปรแกรม
ก็จะเลนภาพและเสียงในจุดที่ตรงกัน เชนเลนสื่อที่เวลา 00:00:01:00 ภาพและเสียงก็จะถูกเลนที่จุดที่ cursor อยูที่เวลา 1 วินาทีเหมือนกัน
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6. Mixer แสดงระดับของเสียง รวมถึงใชในการผสมเสียง
7. Preview Window ใชแสดงภาพงานของเรา
8. Status Bar แสดงขอมูลเชน เรายังสามารถเก็บวิดโอในเครื่องไดอีกกี่นาที

เมื่ออานทั้งหมดนี้ อาจจะมีบางสวนที่เขาใจไดยาก ก็อยาเพิง่ ทอครับ หากยังไมเขาใจก็ไมเปนไร เพราะใน
บทหนาเราก็จะไดเห็นภาพรวมการทํางานของโปรแกรมแลว แตตอนนี้ขอใหจําชื่อเรียกสวนตางๆ ไวนะครับ
เพราะตอไปผมจะใชชื่อพวกนีป้ ระกอบไปตลอด

Note: การตัง้ คา Vegas ใหเหมาะกับการใชงานในประเทศไทย

เนื่องจากระบบวิดีโอทั่วโลกมีมากมายหลายแบบ การใชงานโปรแกรมตัดตอวิดีโอจึงตองตั้งคาให
งานของเราเปนไปตามระบบวิดีโอของบานเราครับ ซึ่งระบบที่จะตั้งคาตอนนี้เปนระบบมาตรฐานของ Digital
Video ในประเทศไทยครับ
1. หลังจากโปรแกรมเสร็จ
ใหกดที่ icon แรกของ
หนาตาง Preview ครับ
แลวจะมีหนาตางใหมขึ้นมา
2. ใหเราดูที่ชองบนสุดครับ (template) แลว
เลือกเปน “PAL DV (720x576, 25.000
fps)” แลวเลือกที่ Start all new project
with those settings ดานลาง เพื่อให
Vegas ใชคานี้เปนมาตรฐาน

3. แลวจึงเลือกดานบนไปที่ Ruler (ตอไปผม

จะเรียกลักษณะปุมแบบนี้วา แทป (tab) นะ
ครับ) แลวปรับที่ชองบนสุดครับ (Ruler
time format) เปน “SMPTE EBU (25
fps, Video)” แลวจึงกด OK ออกมาครับ
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ภาพรวมการทํางาน

สําหรับในบทนี้ ผมจะกลาวถึงภาพของการทํางานแบบพื้นฐานที่สุด ตั้งแตการจับภาพจนไปถึงการ
ทําออกมาเปนสื่อครับ เพื่อทีท่ านจะไดเขาใจภาพรวมและแนวคิดของโปรแกรม กอนจะลงละเอียดในบทตอไป

การ Capture วิดโี อ

กระบวนการแรกสุดของการทําวิดีโอทั่วๆ ไป คือการนําภาพเขามา ซึ่งกระบวนการ Capture นี้ก็
คือการจับภาพวิดีโอจากกลองวิดีโอมาลงในเครื่องนัน่ เอง เพื่อที่จะนําไฟลวิดีโอที่ไดไปตัดตอตอไป
กอนเริม่ จับวิดโี อจะตองติดตัง้ กลองวิดีโอใหพรอมกอนนะครับ ซึ่งสวนใหญถาเสียบกลองเขากับ
เครื่องผาน port1 firewire2 แลวปรับสวิตซกลองเปนโหมด VCR (โหมดที่ใชเลนภาพ) Windows ก็จะเจอ
กลองเองครับ และหลังจากติดตั้งกลองเสร็จ
องคประกอบของหนาตางจับวิดีโอ
(เนือ่ งจาก
เครื่องที่เขียนไมสามารถจับวิดีโอได ปุมจึงเปนสีเทา และไมมี
ภาพนะครับ ขอใหจําลักษณะปุมไว)

ปุมกลุม จับภาพวิดีโอ

- ปุม Capture Video เอาไวจับวิดีโอจากจุดที่
เรากําหนดไว
- Capture Tape จับวิดีโอตั้งแตตนมวน
- Capture Image จับเปนรูปนิง่
ปุมคนหาตําแหนงเทป จะใชกลุม ปุมที่อยูใตปุมจับภาพครับ (ปุมที่เหมือนของเครื่องเลนวิดโี อ)
จุดที่วาดกรอบไวคือแถบที่ใชลากเพื่อคนหาภาพ ถากดเมาสคางแลวลากไปทางซายจะเปน
การคนหาถอยหลัง ถาลากไปขวาจะหาเดินหนา ยิ่งลากไกลจากจุดศูนยกลาง ก็ยิ่งกรอ
เร็วมากขึน้

สุดทายกลุมที่ใชแสดงขอมูลครับ

- Dropped frames: เลขดานหลังจะแสดงเฟรมหายไป ไมไดจับมาดวย โดยปกติคานีต้ อ ง
เปน 0 นะครับ ถึงจะดีที่สุด
- Capture Durations: ความยาวของวิดีโอที่เราจับมาทั้งหมดครับ
- Current location: ตําแหนงทีก่ ําลังจับวิดีโออยู โดยแสดงเปนเวลาของเทปวิดีโอ
- Available Time: (อยูลางซายของหนาตาง) เวลาที่เครื่องจะบันทึกวิดีโอไดอีก

1

ชื่อเรียกของอุปกรณที่ทําหนาทีส่ งผานขอมูล มีหลายประเภท เชน USB, PS/2

2

Port ชนิดหนึ่งซึ่งใชตอกับกลองวิดีโอเปนสวนใหญ แต port ชนิดนี้ไมไดมีอยูในเครื่องทุกเครื่อง ถาไมมีก็ตองซื้อการดเพื่อเพิ่ม port firewire

1-ภาพรวมการทํางาน

5

เราก็รูองคประกอบการใชงานไปแลวนะครับ มาถึงวิธีการจับภาพกันดีกวา
1. จากหนาตางหลักของ Vegas ใหดูที่สว น
หนาตางสนับสนุน แลวเลือกไปที่ Project
Media (เลข 1) แลวกดปุม Capture Video
(เลข 2) ถากดแลวมีหนาตางถามขึ้นมาใหกด
OK จากนัน้ จะมีหนาตางโปรแกรมจับภาพเกิด
ขึ้นมา และจะมีหนาตางถามชือ่ เทปขึ้นมา ก็ตั้ง
ชื่ออะไรก็ได แลวขางลางจะมีตัวเลือกถามวา
เราจะเริม่ จับเทปเลยมั้ย ก็เลือกตัวบนไปกอน
2. หาตําแหนงของวิดีโอที่ตองการเริ่มจับครับ โดยใชปุมคนหาชวย แลวจึงกดที่ Capture Video
โปรแกรมก็จะเริม่ จับภาพวิดีโอลงเครื่องครับ
3. เมื่อจับภาพจนพอใจแลว กดปุมหยุดเลยครับ (ปุมรูปสี่เหลี่ยม) โปรแกรมก็จะขึน้ หนาจอสรุปการ
จับภาพ ใหเรากดปุมขวาสุดออกมา แลวรอใหโปรแกรมจัดการพักหนึ่งครับ เสร็จแลวปดหนาตาง
จับภาพไปเลย ตอนนี้ Vegas ก็จะมีวิดีโอของเราใน Project Media แลว

การตัดตอวิดโี อเบื้องตน

ผมจะเลาถึงงานทั่วๆ ไปของผมนะครับ เพือ่ ใหเขาใจแนวคิด “ลากแลววาง” ของโปรแกรม
1. ผมใชคลิปจาก Project Media ที่ผมจับมานะครับ ลากขึน้ ไปบน timeline เลย

2. ถาเรากดปุมเลน (หรือกด space bar) ตอนนี้เราจะเห็นวิดโี อเลนในหนาตาง preview ครับ ตอนนี้
ผมตองการตัดชวงตนของคลิปออก (เพราะมันอาจจะเปน logo ของอะไรที่เราไมใช) ก็คลิกลาก
หัวคลิปเขาไปเลยครับ

ลาก-วางก็เปนวิดีโอกับ Vegas โดย เอกพล ชูเชิด
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3. แลวผมตองการตัดกลางคลิปครับ เพราะเราจะใชคลิปแคนี้ ก็เอาเมาสคลิกบน timeline (จะสวนหัว
ที่มีตัวเลขอยู หรือบนตัวคลิปเลยก็ไดครับ) ที่เวลาที่เราตองการตัดกลางคลิป (ถายังไมไดก็ใชปุม
ลูกศรเลื่อนตําแหนงของ cursor ครับ) แลวกดปุม “s” เทานี้ Vegas ก็จะตัดคลิปใหเรา

4. ผมจะเอาคลิปอื่นเขามาแทนคลิปที่เราตัดไป ผมก็ลบคลิปหลังออกไปโดยกด delete แลวลากคลิป
ที่ตองการขึน้ มาจาก Project Media

Note: หากตองการแทรกไฟลอนื่ เขาไปในงานวิดีโอของเรา เชนไฟลรูปภาพ ใหกดปุม Import Media
แลวจะมีหนาตาง import ขึ้นมา แลวคลิกเลือกไฟลที่จะแทรก
ไดเลย (เราสามารถใชวธิ ีการของ Windows ในการเลือกไฟล
หลายๆ ไฟลได) โดยเราสามารถแทรกไฟลไดหลายประเภท เชน
ไฟลรูปภาพชนิด JPG, GIF, PNG, PSD ไฟลเสียงชนิด
WAV, MP3, WMA, OGG และไฟลวิดีโอชนิด MPEG, AVI,
SWF เปนตน แลวไฟลเหลานัน้ จะเขาไปอยูใน Project Media
รอการลากเขาไปใน timeline ของเราอีกที

นอกจากใชปมุ import media เรายังสามารถใช
วิธีลากไฟลจากหนาตาง Explorer ของ Windows
ไดเลย โดยอาจจะลากเขา Project Media เพื่อรอ
การใชงานตอไป หรือลากเขา Timeline เพือ่ ใชงาน
เลยก็ได
ลาก-วางก็เปนวิดีโอกับ Vegas โดย เอกพล ชูเชิด
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5. หากเราลองเลนวิดีโอของเราตอนนี้ดู จะพบวาเมื่อมันเลนถึงจุดที่เราตัดไว มันจะขึน้ คลิปใหมทนั ที
เพราะเราวางคลิปใหมไวติดหลังคลิปเดิมเลย แตผมตองการใหคลิปเกาคอยๆ จางลง แลวคลิป
ใหมคอยๆ ชัดขึ้นมา (Cross Fade) ก็เลยลากคลิปหลังที่เราเพิ่มขึน้ ไปใหมใหซอนทับคลิปเดิม ถา
เราตองการมีชว ง Cross Fade นาน ก็ลากใหซอนทับกันยาวขึ้น

6. แลวผมก็จดั การตัดตอ ผสม จนไดวิดีโอยาวๆ ที่นผี้ มตองการใสเสียงเพลงประกอบเขาไป ก็หา
ไฟลเพลงเขาไปใน Project Media ครับ (ตามวิธีการที่เขียนไวกอนหนานี้) แลวลากขึ้นไปยัง
timeline โดยลากไวที่วา งๆ ที่ยังไมมี track อยู หรือลากไปไวเหนือ track แรกสุด เพราะเรา
ตองการสราง track ใหม (ไวผมอธิบายเรื่อง track หรือ layer โดยละเอียดอีกครั้งครับ)

7. ผมเพิ่งสังเกตวาวิดีโอของเรามันจากภาพดําแลวอยูๆ ก็มภี าพขึ้นมาเลย (โดยดูจาก timeline ที่
แสดงใหเห็นวาชวงแรกยังไมมีคลิปอะไรอยู นอกจากเสียงเพลง แลวถึงชวงหนึ่งภาพวิดีโอก็ตัด
ขึ้นมาเลย) ผมตองการใหมันคอยๆ fade ขึ้นมา จึงลากที่มุมบนของคลิปเขามาครับ เสนสีฟาที่
แสดงขึ้นมาคือระดับการชัดขึน้ ของคลิป และวิธีนี้สามารถใชกับคลิปเสียงไดดวยนะครับ
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8. ถึงตอนนี้วิดีโอคราวๆ ของเราก็เสร็จแลวครับ ถึงขั้นตอนนําออกเปน VCD แลว (ขั้นตอนนี้
เรียกวาการ Render นะครับ) วิธีการก็คอื เลือกไปที่ File -> Render As แลวจะเกิดหนาตาง
Render As ขึน้ มา เลือกสถานที่เซฟไฟลวิดีโอของเรา เชน D: ในตัวอยาง แลวตั้งชื่อไฟลที่ชอง
File name (ในตัวอยางคือ test.mpg) จึงเลือก “Save as type” เปน MainConcept MPEG-1
(*.mpg) จากนั้นเลือก “Template” เปน VCD PAL สุดทายกดปุม Save แลวขณะที่โปรแกรม
กําลัง render จะมีหนาตางบอกสถานการณทาํ งาน บอกวาใชเวลาไปเทาไหร แลวตองใชอีก
ประมาณเทาไหร แลวเมื่อ render เสร็จแลว (จะมีปุมใหเลือก ก็เลือก close ออกมา) ก็สามารถนํา
ไฟลนี้ไปใหโปรแกรม nero burning rom เขียนแผนเปน VCD ไดเลย

9. แตขั้นตอน render ไมใชขั้นตอนการ save งานเพื่อนํามาแกไขในโอกาสตอไปนะครับ render คือ
กระบวนการสุดทาย เพื่อสรางไฟลสมบูรณไวใชเปดกับโปรแกรมดูหนัง หรือเขียนเปนแผน
หากเราตองการ save งานไวแกไขในโอกาสตอๆ ไปใหใชคําสั่ง File -> Save และหาก
ตองการเปดไฟลงานเดิมก็ใชคําสั่ง File -> Open เราก็จะสามารถแกไขตอไปได
และการเซฟนี้เปนการเซฟแคลกั ษณะ ตําแหนง ลูกเลนของคลิปในโปรแกรมนะครับ ไมใช
เซฟตัวเนื้อของภาพและเสียงลงไปดวย เพราะฉะนัน้ เราจะตองเก็บไฟลตน ฉบับ (เชนไฟลวิดีโอที่จับ
มา ไฟลเสียงตนฉบับ) ไวจนกวาเราจะ render งานออกมาเปนที่พอใจแลว แลวจะไม render อีก
ตอนนี้เราก็เห็นภาพการทํางานกับ Vegas คราวๆ แลวนะครับ ซึ่งใชการ “ลากแลววาง” เปนหลัก
ตอนนี้เราก็สามารถสรางวิดีโองายๆ ขึ้นมาไดแลว แตถา เราตองการลูกเลนมากกวานี้ละ เชน อยากทํา
ภาพนิ่งใหมกี ารแพนรูป ใสลกู เลนใหภาพ ฯลฯ แนนอนครับวา Vegas ก็สามารถทําเทคนิคตางๆ ไดพอตัว
เลยทีเดียว ซึ่งเราจะตอในเรื่องเทคนิคตางๆ นี้ในบทตอไปนะครับ
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Vegas

เทคนิคในการสรางงาน

หลังจากทีเ่ ราไดใช Vegas ในแบบพื้นฐานกันไปแลวนะครับ ในบทนีเ้ ราก็จะลงลึกกับเทคนิคบาง
ประการที่จาํ เปนตอการสรางงาน เริ่มที่เทคนิคแรกเลยนะครับ

การใส Transition

Transition ก็คือภาพเปลี่ยนฉากนั่นเองนะครับ เชนที่เราเห็นจากบทที่แลว คือการ Cross fade
ซึ่งถือเปน transition แบบหนึ่งเหมือนกัน แต Vegas ก็มี transition แบบอื่นใหเลือกใชอีกมากมายครับ
1. เราจะเริม่ จากขัน้ ตอนที่เราลากคลิปไปซอนกันนะครับ ซึ่งตอนนี้จะเกิด cross fade ขึ้นมา แลวที่
หนาตางสนับสนุนก็เลือกที่ Transition โดยเราสามารถเลือกชุดของ transition จากพื้นที่ขาวๆ
ทางซาย และเมือ่ เลือกแลวสวนทางขวาก็จะเปลี่ยนเปนชุดนัน้
2. แลวลากเอา Transition ที่ตองการใชไปวางลงบนจุดทีซ่ อนทับกันเลยครับ (ลากจากหนาตาง
สนับสนุนสวนขวานะครับ) ซึง่ หลังจากลากแลว จะมีหนาตางปรับแตง transition ขึ้นมา ถาเราไม
ตองการปรับ ก็ปดไปเลยครับ

3. ดูที่หนาตาง preview เพื่อดูผลการใส Transition ไดเลยครับ

การใส Video FX (ลูกเลนภาพวิดโี อ)

บางครั้งเราก็ตอ งการปรับแตงภาพวิดีโอของเราใหมีลกั ษณะแปลกๆ เชนมีสีแปลกตาไป หรือปรับ
ภาพใหสวางขึน้ งานนี้เราจําเปนตองใช Video FX ครับ
1. เลือก Video FX จากหนาตางสนับสนุนนะครับ ลักษณะของมันจะคลายๆ กับ Transition คือ
ทางซายเปนหมวดของ FX และทางขวาเปนแบบสําเร็จรูปของหมวดนัน้ ๆ
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2. วิธีใชก็เหมือนเดิมครับ ลากเอา FX ที่จะใชลงไปวางบนคลิป (คราวนี้วางบนคลิปนะครับ ไมใชวาง
ตรงจุดที่ซอนกันเหมือน Transition) เลยครับ ซึ่งก็จะมีหนาตางปรับแตงขึ้นมาเหมือนกัน ถาไม
ปรับ ก็กดปดไปเลยครับ
3. แลวดูผลที่หนาตาง preview เหมือนเดิม

Note: ใช FX แบบลูกโซ

งานบางอยางไมสามารถสรางไดโดยการใช FX เพียงตัวเดียว แตจะตองทํางานกันเปนลูกโซจึงจะ
เกิดผลอยางทีต่ องการ เชนการเปลี่ยนภาพใหเปนเสนขอบ โดยใหสีเหมือนจริง เราจะใส FX ชื่อ
Convolution Kennel กอน แลวจึงตอดวย Invert วิธีการทําก็ไมยากครับ ลาก FX ที่ใชกอนเขาไปกอน
แลวลาก FX ตัวตอไปตามเขาไป โปรแกรมก็จะประมวลผล FX แรกใหเสร็จแลว แลวจึงสงเขาประมวลผลใน
FX ตอไป

Note: การปรับแตง FX กอน-หลัง

หลังจากทีเ่ ราใช FX แบบลูกโซเปน ปญหาตอมาคือเราจะจัดการกับลูกเลนพวกนี้ยังไง เกิดเราจะไม
ใช FX นี้แลวละ แลวถาเกิดเราตองการสลับให FX นี้ทาํ งานกอนจะทํายังไง แนนอนครับ Vegas มีวิธี
1. สังเกตปุม บนคลิปที่ลอมกรอบไวนะครับ
ตอนแรกปุม นี้จะมีสีเทา แตเมื่อเราลากเอา
FX ที่เราจะใชแลวลงไป ปุม นีจ้ ะมีสีขึ้นมา
ก็ใหเรากดปุม นีเ้ ลยครับ จะเกิดหนาตางที่
เหมือนกับตอนที่เราลาก FX ลงไปบน
คลิปขึ้นมา
2. ดูที่กรอบที่ลอมไวทางซายนะครับ
นีค้ อื
ลําดับการใส FX โดย FX ที่อยูทางซายจะมา
กอน FX ที่อยูทางขวา ซึ่งเราสามารถ
เปลี่ยนการทํางานกอนหลังไดงายๆ โดย
คลิป FX ที่ตอ งการเปลี่ยนลากไปซายหรือ
ขวาเลย แลวถาจะลบ FX ที่เราไมตองการใช
ออก ใหเลือก FX ที่จะลบกอน จึงกดปุม ที่
ลอมกรอบทางขวาครับ
แลวจะสังเกตเห็นในกรอบที่ลอมไวทางซาย
จะมี
เครื่องหมายถูกอยูดานหนาชือ่ FX ซึ่งเครื่องหมาย
ถูกนี้เอาไวปด-เปด FX ตัวนั้นๆ นะครับ

ลาก-วางก็เปนวิดีโอกับ Vegas โดย เอกพล ชูเชิด

2-เทคนิคในการสรางงาน

11

Note: การปดการแสดงผล FX เพื่อความเร็วในการทํางาน

FX ตางๆ เปนตัวทีก่ ินพลังงานในการประมวลผลอยางรายกาจ ถาเราใสมากๆ เครื่องจะ
preview วิดีโอของเรากระตุกจนดูไมรูเรื่องเลย แตบางครั้งเราก็จาํ เปนตองใส FX ตางๆ Vegas จึง
เตรียมวิธีการขามการใช FX ไปกอน เพื่อใหตอน preview เราไมกระตุก
ดูที่หนาตาง Preview นะครับ ที่ปุมที่ลอมกรอบไว ปุมนี้ทาํ หนาที่ไดหลายอยาง อยางที่เห็นในรูปก็
คือแบงจอระหวางวิดีโอที่ใส FX กับไม
ใส FX (ปุมนี้จะทํางานเมื่อมีลักษณะ
เปนแบบ “กดลง” นะครับ ซึง่ เมื่อเปด
Vegas ปุมนีจ้ ะไมถูกกด) แลวเราก็
สามารถใชเมาสลากลงไปในชอง
preview เพื่อกําหนดพื้นที่ไดเอง
แตถาเราตองการใหปดการ
แสดงผล FX ทั้งหมดเพื่อใหโปรแกรม
preview ภาพไดเร็วขึ้น ก็ใหกดที่
ลูกศรลงที่อยูดานหลังปุม นีค้ รับ แลว
เลือกที่ select all เทานีม้ ันก็จะปดการ
แสดงผล FX ถาเราตองการดูผล
FX ใหม ก็งา ยๆ กดที่ปมุ นี้อีกครั้ง
ครับ

การปรับความเร็วของภาพ

การปรับความเร็วของภาพ มี 2 แบบคือ slow motion (ภาพที่เคลื่อนไหวชากวาปกติ) และ fast
motion (ภาพที่เคลื่อนไหวเร็วกวาปกติ) ซึง่ Vegas เราสามารถสรางภาพแบบนี้ไดงายและมีคุณภาพดีได
อยางไมแนเชื่อ ซึ่งมีวิธที ํา 2 แบบดังนี้

วิธที ี่ 1

วิธีการนี้งา ยมากครับ แคกด ctrl
คางไว (ถาไมกด ctrl คางก็จะเปนการตัดขอบ
คลิปที่เคยสอนไปในบทที่แลวครับ) แลวลากที่
ขอบของคลิป ถาลากออกก็ทาํ ใหคลิปนัน้ วิ่ง
ชาลง (คือคลิปยาวขึ้น) ถาลากเขาก็ทาํ ใหคลิป
วิ่งเร็วขึ้นนั่นเอง โดยเราจะสังเกตวาหลังจาก
ลากแลวจะมีเสนฟนปลาขึ้นบนคลิป ถาฟนถี่ก็
วิ่งเร็ว ถาฟนหางก็วิ่งชาครับ
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วิธที ี่ 2

วิธีที่แลวใชงานไดงายมากครับ แตมีขอเสียคือเราไมสามารถควบคุมความเร็วของคลิปเปนชวงๆ
ได Vegas จึงมีอีกวิธีซึ่งใชเสน Envelope ตัวหนึ่งที่ชื่อวา Velocity ในการควบคุมความเร็ว มีวิธีใชดงั นี้
1. คลิกขวาบนคลิป (ตองเปนคลิปที่อยูบน track
วิดีโอ) ที่ตองการปรับความเร็ว แลวเลือก
Insert/Remove Envelope -> Velocity (ยังมี
Envelope อีกหลายตัวนะครับ ซึ่งบางตัวตอง
คลิกขวาบนชื่อ track แลวแตละตัวก็ทําหนาที่
ตางกัน บางตัวผมจะไมพูดถึงในเอกสารชุดนี้ ถา
อยากรูก็ลองกดๆ
แลวใชวิธีควบคุมเดียวกับ
Velocity นะครับ)
2. จะปรากฏเสน (สีเขียว) ขึ้นบนคลิป ซึ่งเสนนี้จะ
แสดงความเร็วของคลิปนะครับ ถาเสนอยูส ูงจะ
เร็ว ถาอยูต่ําจะชา โดยจะแสดงคาเปน %
3. เราสามารถปรับแกเสนโดยการดับเบิ้ลคลิกบนเสนทีต่ ําแหนงที่เราตองการ แลวจะเกิดจุดขึ้นมาบน
เสน แลวเราสามารถคลิกลากจุดนั้นขึน้ หรือลงไดเลย ซึ่งความเร็วในการเลนก็จะเปนไปตามความ
สูงของเสนที่จดุ นั้นเลยครับ ขณะลากจุดขึ้นหรือลงจะสังเกตเห็นวามีเลข % ขึ้น โดยเร็วที่สุดคือ
400% (เร็วขึ้น 4 เทา) ชาทีท่ สี่ ุดไดที่ -100% (คือเลนภาพถอยหลัง) และที่ 0% คือภาพหยุดนิ่ง

4. เราสามารถใสจุดลงบนเสนกีจ่ ุดก็ไดนะครับ แลวความเร็วก็จะเปนไปตามเสนที่เราใสลงไป
แตเสน Velocity นี้ไมมผี ลกับเสียงนะครับ เพราะฉะนัน้ ไมวาจะปรับภาพอยางไร เสียงก็เลนที่ความเร็วเทาเดิม
แตวิธีแรกจะมีผลกับเสียงดวย เพราะฉะนั้นถาตองการปรับเสียงก็ใหใชวิธีแรกรวมดวย (ถาลากแลวคลิป
วิดีโอถูกยอลงไปดวย หลังจากเลือกคลิปแลว ก็ใหกด U กอนนะครับ (Ungroup))

Note: เสน Envelope ชนิดตางๆ

ผมจะอธิบายเสน Envelope ชนิดตางๆ ที่ใชใน Vegas นะครับ ซึ่งคลิกขวาแตละที่จะให Envelope
ตางชนิดกันนะครับ
คลิกขวาทีค่ ลิปวิดีโอ
- Velocity
ก็คือความเร็วที่ผมสอนไปครับ
- Transition progress จะตองคลิกบนจุดที่คลิปซอนกัน (ตรงทีม่ ี transition นั่นแหละ) จะทํา
หนาทีค่ วบคุมความเร็วของ Transition
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คลิกขวาทีห่ วั ของ Track วิดโี อ
- Mute เปด-ปดภาพ
- Composite Level ระดับความเขม-จางของวิดีโอ
- Fade to Color ระดับของสีที่จะใสลงบนวิดีโอ
โดยเราสามารถตั้งคาสีไดที่ Track Display
Color บนเมนูคลิกขวานั่นแหละครับ
คลิกขวาทีห่ วั ของ Track เสียง
- Mute เปด-ปดเสียง
- Volume ระดับความดังของเสียง
- Pan การตั้งใหเสียงออกลําโพงไหน ซายหรือขวา

การใสตัวอักษร

ตัดตอวิดีโอกับตัวอักษรเปนของคูกัน
ครับ เพราะงานสวนใหญเราตองใสตัวอักษร
ลงไปแนนอน ตอนนี้เราจะมาเรียนรูว ิธีการใส
อักษรในวิดีโอของเรากัน
1. เมื่อเราตองการใสขอความก็ใหไป
ที่ Media Generators ใน
หนาตางสนับสนุน แลวเลือก
text ในกรอบทางดานซาย แลว
กรอบทางขวาจะเปลี่ยนเปนแบบ
ตัวอักษร
2. แลวลากแบบทีช่ อบเขาใน timeline โดยลากใหเกิด track
ดังรูป (ลากให mouse อยูเหนือ track บนสุด โดยจะเห็น
เปนกรอบสี่เหลี่ยมสีดําแคบๆ ขึ้นมา) โดยถาลากลงบนคลิป
ธรรมดาจะเกิดเปนภาพที่มีแตตัวอักษร แตถา ลากดังรูป จะ
เกิดเปน track วิดีโอใหมที่มตี ัวอักษร ซอนกับวิดีโอที่อยู
ดานลาง (ซึ่งขึ้นอยูกับการตัง้ พื้นหลังของตัวอักษรดวย)

3. แลวจะเกิดหนาตางปรับแตง
ขอความขึน้ มา ก็ใหเราใส
ขอความที่ตองการลงไปเลย
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4. แลวเราสามารถปรับตําแหนงของตัวอักษร
โดยเลือกที่แทป Placement ดานบนครับ
แลวก็ลากตําแหนงอักษรเลย (อยาวาง
ออกนอกกรอบ (ที่อยูในบริเวณที่เอาไว
ลาก) นะครับ เพราะเวลาออกจอ TV มันจะ
ลนออกไป)
5. ถาเราตองการปรับสีก็ไปทีแ่ ทป
Properties ครับ โดยจะแยกเปนสี
ตัวอักษร (Text Color) กับสีพื้นหลัง
(Background Color) และสีทั้งสอง
สามารถปรับระดับความโปรงแสงไดจาก
จุดที่ลอมกรอบไว สุดทายเราสามารถ
ปรับความหางระหวางตัว
ความหาง
ระหวางบรรทัด ฯลฯ ไดจากสวน Text
Properties
6. แทปสุดทาย Effects เปนการใสลูกเลน เชน ใสขอบใหตัวอักษร (Outline) ใสเงา (Shadow)
บิดตัวอักษร (Deformation)
7. ถาวางตัวอักษรถูกตองจะ
ออกมาแบบนี้
สังเกตทีเ่ สนขอบในหนาตาง
Preview นะครับ (จะใหมนั
แสดงเสนโดยกดปุมที่เปนรูป
ตาราง หลัง “Preview
(Auto)”)
จะเปนขอบแสดง
ขอบเขตเมื่อเลนวิดีโอนี้บน TV
ครับ สวนเลนบนคอมพิวเตอร
จะแสดงภาพไดจนสุดขอบครับ
กรอบในสุด เรียกวา Title
Safe เปนบริเวณที่สิ่งที่อยูใน

นั้นจะแสดงผลแนนอนเมื่ออยูบนจอ TV
กรอบกลาง เรียกวา Action Safe สิ่งที่อยูภายในอาจจะหายก็ไดใน TV บางรุน
กรอบนอกสุด (ที่สุดเขตวิดีโอไปเลย) คอนขางหายแนนอน เมื่อเลนบน TV
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การซอนภาพวิดโี อหรือภาพนิง่

ในบางกรณี เราอาจจะตองการเอาวิดีโออื่น หรือรูปนิ่งเขาไปซอนบนวิดีโอ แนนอนครับวา Vegas
ทําได แตกอนอืน่ เราตองเขาใจเรื่องของ layer (หรือใน Vegas จะเรียกวา Track) ภาพกันกอนครับ
เรื่องของ layer หรือ track วิดีโอนี้ถาคนที่เลน Photoshop มาจะเขาใจทันทีเลยนะครับ แตถาไม
เคยเลนก็อธิบายงายๆ วา track วิดีโอนี้ ถาเปรียบก็คือแผนใสแผนหนึ่ง แลว track ที่อยูบน (เหนือ track
วิดีโออื่น) ก็คอื แผนใสที่อยูเหนือแผนอื่น ขอมูลภาพที่อยูใน track ที่อยูบนจึงซอนทับขอมูลภาพที่อยูใน
track ลาง
ยกตัวอยางเชน เรามี track วิดีโอที่เปนพื้น (อยู layer ลางสุด) แลวมีรปู ที่เปน logo อยูบน
track ที่อยูบน ภาพวิดีโอทีแ่ สดงบนหนาตาง preview ก็จะเห็น logo อยูเหนือวิดีโอ แตในทางกลับกัน ถา
เราเอา track ที่มี logo อยูดานลาง แลวเอา track วิดีโออยูดานบน เราจะไมเห็น logo ในหนาตาง
preview เพราะวิดีโอที่อยูบนบัง logo ที่อยูดานลางทั้งหมด

เมือ่ track ภาพนิ่งอยูดา นบน

เมือ่ track ภาพนิ่งอยูดานลาง

ถาโยงกับเรื่องการแทรกขอความทีผ่ มสอนไปในเรื่องที่แลว ขอความทีเ่ ราแทรกก็จะอยูเปน track
บน ซึ่งซอนกับวิดีโอที่อยูดานลาง เกิดเปนขอความซอนวิดโี ออยางที่เราตองการ
ที่นี้ถา เราเขาใจเรื่อง layer หรือ track บน-ลางแลว วิธีแทรกภาพก็เหมือนๆ ที่เคยทํามาเลยครับ
เปดไฟลภาพหรือวิดีโอเขาไปในหนาตางสนับสนุน “Project Media” แลวก็ลากไฟลนั้นเขา timeline โดย
สรางเปน track ใหมไปเลย (วิธีที่ใชตอนแทรกตัวอักษร) เราก็จะไดวิดีโอซอนแลว
ตอนนีป้ ญหาของเราไมใชเรื่องการซอนภาพแลวครับ ปญหาคือเราจะจัดการกับขนาดภาพที่ซอน
ลงไปอยางไร... Vegas เตรียมวิธีจัดการงายๆ ใหคุณแลว
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1. ไปที่ track ที่เราตองการปรับขนาดภาพนะ
ครับ แลวคลิกที่ปมุ ที่ลอมกรอบไว (ปุมนี้
เรียกวา Track Motion…)

2. จะเกิดหนาตาง Track motion ขึ้นมาดังรูป
จะสังเกตเห็นวาทางขวามีกรอบซึ่งเปนรูป
สี่เหลี่ยมอยู ซึง่ เราจะใชกรอบสี่เหลี่ยมนี้ปรับ
ขนาดรูปไดเลย โดยถาเราลากที่มุมจะเปนการ
ปรับขนาดภาพ ถาเราลากบริเวณภายใน
กรอบจะเปนการยายภาพ ถาเราเอาเมาสไป
วางตรงวงกลม (ลูกศรจะเปลี่ยนไปเปนรูป
วงกลม) จะสามารถหมุนรูปได ซึ่งถาเราดูใน
หนาตาง Preview รูปภาพก็จะเคลื่อนไป
ตามที่เราลาก

การเคลื่อนภาพนิง่ หรือภาพเคลื่อนไหว

หลังจากทีเ่ ราซอนภาพเขาไปได แลวถาเราตองการใหภาพนิ่ง (หรือภาพเคลื่อนไหว) ที่เราซอน
เคลื่อนที่ไปมาในจอได เชนมีภาพตัวการตนู เล็กๆ แลวเราตองใหมันเคลือ่ นที่จากซายไปขวาบนจอ หรืออีก
กรณีหนึ่ง เรามีรูปใหญๆ แลวตองการแพน (pan) ภาพจากมุมซายของภาพไปมุมขวา เพื่อไมใหภาพนิง่ นั้น
นาเบื่อจนเกินไป แตกอนทีเ่ ราจะเรียนรูวิธที ํา เราตองรูพ ื้นฐานของ Vegas อีกอยางหนึ่ง ซึ่งสามารถใชได
กับหลายๆ สวนเลยนะครับ เชนใน transition, Video FX, Audio FX เปนตน นั่นคือ Keyframe ครับ
Keyframe อธิบายโดยทั่วไป (ในกรณีสวนใหญ) คือภาพที่เปนภาพหลัก เชนเรามี keyframe อยู
2 เฟรม เฟรมแรกอยูที่เวลา 00:00:01 เฟรมที่สองอยูที่เวลา 00:00:10 และเฟรมแรก ภาพอยูท าง
ดานซายของจอ เฟรมที่สอง ภาพอยูดานขวาของจอ

เฟรมแรก ทีเ่ วลา 00:00:01

เฟรมที่สอง ทีเ่ วลา 00:00:10

ลาก-วางก็เปนวิดีโอกับ Vegas โดย เอกพล ชูเชิด

2-เทคนิคในการสรางงาน

17

Keyframe จะทําใหเฟรมที่อยูระหวาง 00:00:01 และ 00:00:10 คอยๆ เคลื่อนที่จากซายไปขวา
ตาม keyframe ที่ตั้งไว ก็คือที่ราวๆ 00:00:05 ภาพจะอยูตรงกลางจอพอดี
สรุปก็คือ keyframe จะชวยใหเราทํางานงายขึ้น แทนทีเ่ ราจะตองคอยๆ เคลื่อนภาพที่ละนิดทุก
เฟรม จนกวาจะไดภาพทีต่ องการ แตถาใช keyframe เราก็แคกาํ หนดจุดเริ่มตนของภาพ แลวกําหนดจุดจบ
ที่เหลือโปรแกรมก็จะจัดการใหเราเอง
หนาตาของ keyframe ใน Vegas จะเปนแบบนี้ครับ ถาเห็นหนาตางไหนมีสวนทีม่ ีหนาตาแบบนี้ (จะ
อยูทางดานลางของหนาตานัน้ ๆ) ก็คือจะใช keyframe ได

แตซื่อทางซาย (เชนในรูปคือ Position, 2D Shadow, 2D Glow) จะตางไปตามหนาตางที่ keyframe อยู
นะครับ เพราะมันคือชื่อของสิ่งที่เราจะกําหนด keyframe (เชน Position คือกําหนดตําแหนงของภาพ)
กรณีแรก มีภาพเล็กๆ แลวใหวิ่งไปบนจอ
1. ไปที่หนาตาง track motion (เปดหนาตางนี้โดยใชวิธีเดิม จากบทเรียนที่แลว)
2. กําหนดตําแหนงของ keyframe โดยมีวิธีกาํ หนดตําแหนง keyframe ได 2 แบบครับ
2.1. แบบแรก คลิกเลือกตําแหนง keyframe บน timeline หลัก
ของโปรแกรมเลย โดยกดปุมที่ลอมกรอบไว (sync
cursor) แลวจึงคลิกตําแหนงจาก timeline หลักไดเลย
แลว cursor บน timeline ของ keyframe จะเคลื่อนที่ตาม
2.2. แบบที่ 2 คลิกตําแหนงจาก timeline ของ keyframe เลย
3. แลวเคลื่อนภาพไปยังตําแหนงที่ตองการ (ใชวิธีการของบทเรียนที่
แลว) พรอมทัง้ ยอขนาดตามที่เราตองการ สังเกตที่ timeline ของ
keyframe นะครับ จะเกิดเครื่องหมายสี่เหลึ่ยมขาวหลามตัดขึ้น ซึ่ง
สี่เหลี่ยมนี้เองคือ keyframe

(จากขั้นตอนนี้เราจะเห็นวา เมื่อเราเคลื่อน cursor ใน timeline ของ
keyframe แลวเราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ keyframe นั้นควบคุมอยู (ในตัวอยางคือ position หรือตําแหนงและ
ขนาดของรูป) จะเกิด keyframe ใหมโดยอัตโนมัติ หรือถา cursor อยูเหนือ keyframe เดิมพอดี ก็จะ
เปลี่ยนแปลงคาของ keyframe ที่มันทับอยู)

4. แลวเลือกตําแหนงตอไปของ keyframe เสร็จแลวจึงปรับตําแหนงของภาพในกรอบทางขวาใหมตามที่
เราตองการ
ตอนนี้เมื่อเราลองเลนวิดีโอดู จะเห็นภาพนิง่ เคลื่อนไหวตามตําแหนงของเราใน keyframe แลวนะ
ครับ ถาตองการใหเคลื่อนทีต่ อ ก็กําหนดจุด keyframe ใหมตอไปเลยครับ แลวสามารถใชวิธีกาํ หนด
keyframe แบบนี้ไดกบั ทุกที่ทมี่ ี timeline ของ keyframe ครับ เชนกําหนดการเปลี่ยนแปลงของ Video
F/X เชนคอยๆ เปลี่ยนจากสีเปนขาวดํา โดยการกําหนด keyframe
ลาก-วางก็เปนวิดีโอกับ Vegas โดย เอกพล ชูเชิด
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กรณีที่ 2 ภาพใหญ แลวตองการใหเคลื่อนที่แบบ pan
เคลื่อนที่แบบแพนคือแบบนีค้ รับ จะเห็นวาภาพเคลื่อนลงไปทางขวาลาง

กรณีนี้ เราก็ตอ งใช keyframe เหมือนเดิม แตไมไดใชที่ track
motion แลวครับ ไปใชที่ event pan/crop แทน ซึ่งทําดังนี้
1. เปดหนาตาง event pan/crop โดยกดที่ปุมนี้ครับ (จะอยูชว ง
ปลายของคลิป)
2. ลักษณะหนาตาของ
Event
Pan/Crop จะคลายกับ track
motion ครับ แตหนาตาง
ทางขวาจะแสดงบริเวณของภาพ
ที่จะปรากฏขึ้นเต็มจอ (F ใน
หนาตางขวาคือ Full screen)
โดยถาเรายอกรอบตัว F ภาพก็
จะถูกขยายขึ้นจนเต็มจอ (ดูใน
หนาตาง preview)
3. แลวก็ใชวิธีของ Keyframe (ที่สอนในเรื่องทีแ่ ลว) ในการกําหนดการเคลื่อนไหวครับ โดยยอกรอบ
ตัว F ลง แลวลากไปยังตําแหนงที่ตองการ แลวจึงกําหนดจุด keyframe ใหม แลวกําหนดขนาด
และตําแหนงของกรอบ F ใหมครับ
Note: ถาเราไมตองการใหมนั ขยายภาพจนเต็มจอ แตใหมนั ตัด
ภาพตามกรอบตัว F ก็ใหเราดูทกี่ รอบทางซายครับเลือก
ที่ Source (ถาหนาคําวา Source ยังเปนเครื่องหมาย +
อยู ก็ใหกดบนเครื่องหมาย ใหกลายเปน –) แลวจึงเปลี่ยน
ตรง Stretch to fill frame: จาก yes เปน no เทานีม้ ันก็จะเปลี่ยนจากการขยายรูป เปนตัดรูป
ครับ

การ Render งาน

หลังจากทีบ่ ททีแ่ ลว เราไดรูวธิ ีสั่ง render งานแบบพื้นฐานเปน VCD ไปแลวตอนนี้เรามาเรียนรู
การ render ที่สําคัญๆ แบบอื่นๆ กันครับ
ลาก-วางก็เปนวิดีโอกับ Vegas โดย เอกพล ชูเชิด
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ทบทวนนะครับ การ render งานคือการสั่งใหโปรแกรมจัดการเรื่องภาพหรือเสียง ใหเปนไฟล
สุดทาย ที่เราจะนําไฟลนี้ไปใชได การ render จะสั่งผานคําสัง่ file -> render as ครับ
เรามาศึกษาคําสั่งดานลางของหนาตาง Render
As ที่สําคัญครับ
- Render loop region only คือสั่งใหโปรแกรม
render เฉพาะสวนที่เราเลือกไวบน timeline (วิธี
เลือกคือคลิกเมาสลากลงบนที่วางๆ
เหนือ
timeline) ระวังใหดีนะครับ บางทีเราอาจจะเผลอ
เลือกเอาไว ทําใหโปรแกรมไม render ทั้งงานใหเรา
- Stretch video to fill output frame size คือ
ขยายขนาดของวิดีโอใหเต็มเฟรม เชนเรามีวิดีโอที่
มีแถบดําคาดลางคาดบน ถาเราเลือกตัวเลือกนี้
วิดีโอก็จะถูกขยายจนเต็มจอ
ที่นี้มาดูเรื่องของรูปแบบไฟล (File Format) ที่เรา render ไดที่สําคัญกันบาง (เลือกที่ชอง save as type)
อธิบายคราวๆ นะครับ เพราะรายละเอียดลึกๆ ของประเภทไฟลเปนเรื่องทางเทคนิค ตองอธิบายกันยาว
- MainConcept MPEG-1 เปนรูปแบบของ VCD นะครับ (เลือกรูปแบบที่ชอง template แลวที่
สําคัญ ระบบโทรทัศนบานเราเปนแบบ PAL เพราะฉะนัน้ ถาจะเลือก VCD ก็เลือกเปน VCD PAL)
- MainConcept MPEG-2 เปนรูปแบบของ SVCD, DVD ครับ
- MP3 Audio จะ render งานออกมาแตเสียง เปนไฟล MP3 นะครับ โดยเราสามารถเลือก
คุณภาพของเสียงไดจากชอง template หรือกด custom
- OggVorbis เปนรูปแบบไฟลเสียงอีกรูปแบบหนึ่งครับ ใหเสียงดีกวา MP3 ในขนาดที่เล็กกวา แตมี
เครื่องเลน และโปรแกรมที่สนับสนุนไฟลประเภทนี้นอยกวา mp3
- QuickTime6 ไฟลสกุล mov ที่สวนใหญใชบนอินเตอรเน็ตครับ
- RealMedia9 ไฟลสําหรับใชบนอินเตอรเน็ตอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีใหเลือกทั้งเก็บเสียงอยางเดียว
และเก็บภาพดวย
- Video for Windows ไฟลมาตรฐานของ Windows (.avi) มีมาตรฐานภายใน (codec) มากมาย
เชน DivX, Indeo ฯลฯ สวนใหญตองตั้งคามาตรฐานกอนวาจะใหออกมาเปนประเภทอะไร จึงจะ
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกดที่ custom
- Wave ไฟลเสียงมาตรฐานของ windows ซึ่งใหเสียงดีมากเพราะไมมีการบีบอัดเลย แตทําใหมี
ขนาดใหญมาก
- Windows Media Audio V9 (WMA) เปนไฟลเสียงของ Microsoft ครับ นิยมใชบนอินเตอรเน็ต
- Windows Media Video V9 (WMV) ไฟลวิดีโอของ Microsoft นิยมใชบนอินเตอรเน็ต
เวลาใชงานก็เลือกไฟลใหถูกกับประเภทงานทีต่ องการใชนะครับ และปรับแตงคาที่ custom จะไดผลสูงสุด
(ถาเรารูวธิ ีปรับนะครับ ถาไมรู อาจจะทําใหเปดไฟลนั้นไมไดเลยทีเดียว)

ลาก-วางก็เปนวิดีโอกับ Vegas โดย เอกพล ชูเชิด

Vegas

ถาม-ตอบปญหาที่พบบอย

บางครั้งเมื่อเราใช Vegas ไปเรื่อยๆ ก็อาจเกิดปญหาหลายๆ อยาง ในบทนี้ผมจะรวบรวมปญหา
ที่พบบอย และเรื่องนารูตา งๆ ของ Vegas ครับ

-เวลามีคลิปหลายๆ คลิปแลวตองการเลือกพรอมๆ กันหลายคลิปตองทําอยางไรบาง?

เหมือนที่เคยใชบน Windows เลยครับ กด ctrl คางไวกอนแลวเลือกคลิปทีต่ องการครับ แลว
เลือกคลิปตอไปโดยไมปลอย ctrl นะครับ พอเลือกเสร็จแลวถึงปลอย ctrl ได

-ถาเราตองการแยกคลิปเสียงกับคลิปภาพทีม่ าดวยกัน ออกจากกันตองทําอยางไร?

วิดีโอเชนที่จับมาจากกลองวิดโี อ เมื่อเราลากเขา timeline คลิปภาพกับคลิปเสียงจะถูกผูกติดกัน
(Group) เวลาเราลากคลิปภาพ คลิปเสียงก็จะวิ่งไปตาม และเวลาเราลากคลิปเสียง คลิปภาพก็จะวิ่งตาม
วิธีแกปญ
 หาคือสั่ง Ungroup มัน โดยคลิกที่คลิปแลวกด U เทานีก้ ็จะแยกคลิกทั้งสองแลวครับ

-แลวถาเราตองการใหมนั Group เหมือนเดิมละ?

เลือกคลิปหลายๆ คลิปกอนครับ แลวกด G ตอนนีค้ ลิปทั้งหมดก็จะ Group กันแลวครับ

-ตัวเลขสีแดง ทีป่ รากฏขึน้ บางครัง้ ในหนาตาง Mixer คืออะไร?

แถบเสียงทีก่ ระเดงขึ้น-ลงตามเสียง (ที่มีเขียวไลจนไปถึงสีแดง) จุดนี้จะเรียกวา VU
meter ครับ มีหนาที่แสดงระดับเสียงเปน dB ในขณะนั้น สวนที่บางครั้งมันกระเดงจนขึ้นแถบ
สีแดง คือเกิดการ clip ของเสียงขึ้นครับ
การ clip ของเสียง เปนศัพทเทคนิคอยางหนึ่งครับ อธิบายงายๆ ใหคิดถึงกราฟ
รูปคลืน่ ครับ (sine wave) ถาเสียงปกติ กราฟจะเปนคลืน่ โคงสวยงาม แตถาเกิดการ clip
ขึ้น จุดสูงสุดของกราฟจะถูกตัด เพราะมันเกิดขอบเขตทีเ่ ครือ่ งจะรับได ผลที่ไดคือเสียงแตก
เวลาทํางาน จึงควรระวังใหเกิดการ clip ของเสียงใหนอยที่สุดครับ (คือเกิดสีแดง
นอยที่สุด และตัวเลขในแถบสีแดงมีจํานวนไมมาก) เพราะมันจะสงผลตอเสียงของเรา

-ทําไมเวลาใชภาพนิง่ จากกลองดิจติ อล แลว render ออกมาถึงไมชัด?

ภาพนิ่งจากกลองดิจิตอลมักจะมีขนาดใหญ
(ระดับ
megapixel ขึ้นไป) ซึ่งการทํางานในโหมดทัว่ ไปของ Vegas ไมได
สรางใหรองรับภาพนิ่งใหญมากขนาดนั้น
วิธีแกไขคือไปที่ File -> properties จะเกิดหนาตางนี้
ขึ้นมา แลวดูทลี่ อมกรอบไว ใหเปลี่ยนจาก good เปน best เทานี้
ปญหาที่เกิดจากรูปใหญๆ จะหายไป แตที่เราไมใชคา best กับทุก
project เพราะการใชคา best จะทําให render ชาลงพอสมควร
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-เมื่อเลนวิดีโอไปถึงชวง transition ภาพกระตุกมากจนดูไมรเู รือ่ ง จะแกไขอยางไร?

ชวง transition เปนชวงทีต่ อ งใชพลังงาน CPU สูงมาก ถาหาก CPU ไมเร็วพอ จะทําใหภาพ
กระตุกได แตเรามีวิธีให Vegas ประมวลผลชวงนั้นเก็บไวกอ น แลวเวลาเลนก็ใหนาํ ผลทีป่ ระมวลแลวมาเลน
เลย เรียกวา Dynamic RAM preview ครับ
วิธีใชงานก็งา ยๆ ครับดับเบิ้ลคลิกที่ transition ที่เราตองการดู ใหเกิด loop
region แบบนีค้ รับ แลวกด shift + B ตอนนี้โปรแกรมก็จะคํานวณ transition นั้นเก็บ
ไวใน RAM แลวเมื่อเราเลน ก็เลนปกติเลยครับ (แตอยาหางจากชวงที่เราทํา ram
preview นะครับ ไมงั้นขอมูลที่เราทําไวก็จะหายไป) ตอนนี้เราก็จะผานชวงนั้นไปไดอยาง
สวัสดิภาพแลว
เราสามารถใชวธิ ีกับชวงไหนก็ไดครับ โดยการลากเมาสคา งใหเปด loop
region กอน แลวกด shift + B
แตยังมีปญ
 หาอีกคือ บางครัง้ มันก็ไมสามารถทํา preview ไดจนจบบริเวณที่
เลือกไว เพราะวาขนาดของ ram preview มีจํากัดครับ แตเราสามารถเพิ่มไดโดยไปที่
Option -> preferences... แลวเลือกแทป Video จะเห็นบรรทัดบนสุดทีเ่ ขียนวา Dynamic RAM preview
max (MB) แลวในชองเขียนวา 16 ใหเราแกคา 16 นี้ใหเพิ่มขึ้นครับ แตถาเราเพิ่มมากเกินไปก็จะมีผลตอ
ความเร็วของเครื่องครับ เพราะมันจะไปใชหนวยความจําของเครื่องมากเกินไป

-มีปมุ ลัดอะไร ทีท่ าํ ใหเลนวิดโี องายๆ บางรึปลาว?

มีครับ คือปุม space bar ใชเลนวิดีโอ และเมื่อกดอีกทีจะหยุด แตปุมนี้จะหยุดตําแหนงที่เริม่ เลนนะ
ครับ ถาเราตองการใหมันหยุดจุดที่มนั เลนถึง ใหกด enter แทน space bar ครับ

-คลิปมันเรียงติดกันมากๆ เลย เลือกคลิปยากมาก มีวธิ จี ะขยายหรือไม?

Timeline ของ Vegas สามารถขยายหรือยอได
ครับ โดยคลิกลากที่บริเวณที่วงไว ขนาดของคลิปก็จะ
ขยายหรือยอตามการลากของเราครับ

-ถาตองการหาเฟรมในวิดีโออยางละเอียด จะทําอยางไร?

บางครั้งเราก็ตอ งการหาโดยละเอียด เชนหาวาภาพนี้เริ่มเฟรมที่เทาไหร แลวปุมลูกศรซายขวาก็
คนหาไดไมละเอียดพอ เพราะกดทีมันก็เคลื่อนไปหลายเฟรม
ในกรณีนตี้ องใช alt + ปุม ลูกศรครับ วิธนี จี้ ะเปนการบังคับใหหาที่ละเฟรมจริงๆ ไมวา คุณจะยอขยาย timeline ไวที่ขนาดเทาไหรกต็ าม
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-ถาเราตองการเซฟวิดีโอของเราเปนภาพนิง่ จะตองทําอยางไร?

ดูที่หนาตาง preview นะครับ ที่ 2 ปุมที่ลอมกรอบเอาไว
ปุมแรกทําหนาที่คัดลอกภาพในหนาตาง preview เก็บไวใน
clipboard สวนอีกปุมที่เปนรูปแผนดิสก จะเปนการบันทึกภาพนั้น
เปนไฟลลงบนเครื่อง
สวนขนาดภาพที่ได
จะมีขนาดเทากับจอของหนาตาง
preview ครับ ถาเราตองการใหภาพมีขนาดใหญเทากับขนาดของ
preject ที่เราตั้งไว ใหเปลี่ยนตรงที่เขียนวา “Preview (auto)” เปนอะไรก็ไดทตี่ ามทายดวย full (แตถา
ขางหนาเปน Draft ไมควรใช)
ภาพที่ไดอาจจะมีขอบเปนเสนๆ คลายๆ หวี ตรงนี้เปนเพราะมาตรฐานของวิดีโอครับ (interlace
scan) ถาตองการแกไข อาจจะใช filter de-interlace ของ photoshop แกไขไดครับ

-ถาตองการทําภาพนิง่ ทีซ่ อ นบน track อื่น ใหมลี กั ษณะโปรงใส จะทําอยางไร?

ดูที่หัวของ Video track นะครับ จะมีแถบใหเลื่อน
อยู แถบนี้เปนความโปรงใสของ video track นั้นครับ และ
ปุมทีถ่ ัดจากแถบเลื่อนนี้ไป เปนปุม เลือกโหมดการผสมภาพ
ลองเลนดูครับ จะไดผลแปลกๆ ที่อาจถูกใจคุณ
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