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ผู้เล่า
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รายละเอียดของเรื่อง
การตัดต่อวีดีโอ

สรุปความรู้ที่ได้
การตัดต่อวีดีโอ

ในการตัดต่อวีดีโ อนั้นสิ่ งหนึ่งที่จะต้อง
การตั ดต่อวี ดีโ อนั้ นสิ่ งหนึ่งที่จ ะต้อ ง
คานึงถึง คือ Concept ของโปรเจคงานที่จะ คานึงถึง คือ Concept ของโปรเจคงาน
ทาการตัดต่อว่าเป็นเช่นไร ยกตัวอย่างเช่น ทีจ่ ะทาการตัดต่อว่าเป็นเช่นไร
ประมวลภาพท่องเที่ยว, ประมวลภาพงาน
เลี้ ย ง หรื อ แม้ แ ต่ ท าประมวลภาพงาน
แต่งงาน ซึ่ง Concept เหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญ
เพื่ อสามารถเตรี ยมทรัพ ยากรที่ใ ช้ส าหรั บ
การตัดต่อ จนรวมไปถึงการลาดับเหตุการณ์
เรื่องราวที่จะเล่าออกมาผ่านโปรเจคงานที่
ทาการตัดต่อ เมื่อเตรียมทรัพยากรที่จะใช้
ภายในโปรเจคงานเสร็จแล้วจึงเริ่มเข้าสู่การ
ตัดต่อโปรเจคงานในขั้นตอนต่อไป
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การตัดต่อวีดีโอ (ต่อ)
ในการตัดต่อวีดีโอนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องคานึงถึง คือ Concept ของโปรเจคงานที่จะทาการตัดต่อว่าเป็นเช่น
ไร ยกตัวอย่างเช่น ประมวลภาพท่องเที่ยว, ประมวลภาพงานเลี้ยง หรือแม้แต่ทาประมวลภาพงานแต่งงาน ซึ่ง
Concept เหล่านี้ เป็ นสิ่ งสาคัญเพื่อสามารถเตรียมทรัพยากรที่ใช้ส าหรับการตัดต่อ จนรวมไปถึงการลาดับ
เหตุการณ์เรื่องราวที่จะเล่าออกมาผ่านโปรเจคงานที่ทาการตัดต่อ เมื่อเตรียมทรัพยากรที่จะใช้ภายในโปรเจคงาน
เสร็จแล้วจึงเริ่มเข้าสู่การตัดต่อโปรเจคงานในขั้นตอนต่อไป
8. เลื่อน Cursor ไปคลิกเม้าส์ขวาที่ Scene 1 ใน Timeline Panel แล้วคลิกเลือกที่ Copy Attributes เพื่อทา
การ Copy ค่าการกระทาที่ Scene 1 ที่เราทาเมื่อขั้นตอนที่แล้ว เพื่อจะนาค่านี้ไปใช้กับ Scene อื่นเพื่อให้มีค่า
เหมือนกัน

9. กดปุ่ม Shift ที่ Keyboard ค้าง แล้วไปคลิกที่ Scene สุดท้าย เพื่อที่จะทาการเลือก Scene ทั้งหมด
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10. คลิกที่ Scene ไหนก็ได้ แล้วไปคลิกที่คาสั่ง Paste All Attributes เพื่อทาให้ทุก Scene เหมือนกัน
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)
๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การตัดต่อวีดีโอ ได้แก่
๑.๑ การเตรียมความพร้อมสาหรับ การตัดต่อวีดีโอ และเป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
นาไปปฏิบัติตามได้
๑.๒ มีระบบการเตรียมความพร้อมสาหรับการศึกษา การตัดต่อวีดีโอ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้เกี่ยวกับ การตัดต่อวีดีโอ มาปรับใช้ได้ถูกต้อง
๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่อง การตัดต่อวีดีโอ ในการตัดต่อวีดีโอนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้อง
คานึงถึง คือ Concept ของโปรเจคงานที่จะทาการตัดต่อว่าเป็นเช่นไร
๓. สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
๔. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร
การเรียนรู้เกี่ยวกับ การตัดต่อวีดีโอ สิ่งหนึ่งที่จะต้องคานึงถึง คือ Concept ของโปรเจคงานที่จะทาการตัด
ต่อ เพื่อสามารถเตรียมทรัพยากรที่ใช้สาหรับการตัดต่อ จนรวมไปถึงการลาดับเหตุการณ์เรื่องราวที่จะเล่าออกมา
ผ่านโปรเจคงานที่ทาการตัดต่อ
กลุ่ ม งานพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประมาณเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๙

