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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นายกุลภัทร พลายพลอยรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Adobe Premiere Pro   
เป็นซอฟต์แวร์ โปรแกรมตัดต่อ
วี ดี โ อและบันทึ กตั ดต่ อ เสี ย งที่
แพร่หลายที่สุด สามารถผลิตผล
งานได้ในระดับมืออาชีพ  
จนถึงการน าไปออกอากาศทาง
สถานี โ ท รทั ศน์  (Broadcasting 
System ) มีการท างานที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากนัก สามารถจับภาพ
และเสียงมาวาง (Drag & Drop) 
 ล ง บ น ไ ท ม์ ไ ล น์  ( Time 
line) เคลื่อนย้ายได้อิสระโดยไม่
จ ากัดจ านวนครั้ ง  และไม่มีการ
สูญเสียของสัญญาณภาพและเสียง 
เพียงผู้ผลิตรายการ ต้องมีทักษะที่ดี
ในการใช้โปรแกรมกับความคิด
สร้างสรรค์เท่านั้น  
Adobe Permiere  Pro  
เป็นโปรแกรม ที่ใช้ตัดต่อภาพ ทั้ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็น 
ภ า พ ม า จ า ก วี ดี โ อ  ห รื อ  ซี ดี  
แม้กระทั่งการท างาน เกี่ยวกับเสียง 
หรือหากมีข้อมูลรูปภาพจากกล้อง 
ดิจิตอลอยู่แล้ว ก็สามารถน าภาพที่
ได้ถ่ายไว้มาตัดต่อ เพ่ือสร้างเป็น
ภาพยนตร์ส าหรับส่วนตัวได้   
 

โปรแกรมนี้สามารถท างาน
ร่วมกับไฟล์ต่างๆ บนกล้องถ่ายรูป 
หรือกล้องถ่ายวีดีโอของคุณได้ทันที 
เพราะโปรแกรม Premiere Pro ไม่
จ าเป็นต้องแปลงรหัสคลิป หรือไฟล์
วีดีโอใดๆ เพ่ือให้สามารถน ามา
แก้ไขได้ ด้วยระบบการท างานที่ถูก
พัฒนาออกมาเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ทันทีเมื่อคุณต้องการ ไม่ว่าวีดีโอ
ของคุณจะถูกถ่ายมาจากกล้องใด ก็
น า ม า ตั ด ต่ อ ไ ด้ ทั น ที ด้ ว ย ก า ร
สนับสนุนรูปแบบของไฟล์ เสียง 
และไฟล์วีดีโอทุกรูปแบบ อาทิเช่น
ภาพถ่ายแบบนิ่ง และเคลื่อนไหว
จากกล้อง Canon EOS C300 และ 
EOS-1D C หรือ LongG บนกล้อง 
Panasonic และกล้อง Sony F55 
เป็ นต้ นนอกจากการท า ง านที่
สามารถรองรับกล้องได้มากมาย
แล้ว โปรแกรมนี้ยั งรองรับการ
น าเข้าไฟล์ที่มีคุณภาพสูงถึงระดับ 
4K 5K และ 6K ที่ มี ระดับความ
คมชัดของแสง สี ที่สมบูรณ์แบบอีก
ด้วย  
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 Adobe Premiere Pro  เป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมตัดต่อวีดีโอและบันทึกตัดต่อเสียงที่แพร่หลายที่สุด 
สามารถผลิตผลงานได้ในระดับมืออาชีพ จนถึงการน าไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  (Broadcasting System 
) มีการท างานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก สามารถจับภาพและเสียงมาวาง (Drag & Drop) ลงบนไทม์ไลน์ (Time 
line) เคลื่อนย้ายได้อิสระโดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง และไม่มีการสูญเสียของสัญญาณภาพและเสียง เพียงผู้ผลิต
รายการ ต้องมีทักษะที่ดีในการใช้โปรแกรมกับความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น  Adobe Permiere  Pro เป็นโปรแกรม 
ที่ใช้ตัดต่อภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็น ภาพมาจากวีดีโอ หรือ ซีดี แม้กระทั่งการท างาน เกี่ยวกับ
เสียง หรือหากมีข้อมูลรูปภาพจากกล้อง ดิจิตอลอยู่แล้ว ก็สามารถน าภาพที่ได้ถ่ายไว้มาตัดต่อ เพ่ือสร้างเป็น
ภาพยนตร์ส าหรับส่วนตัวได้   

โปรแกรมนี้สามารถท างานร่วมกับไฟล์ต่างๆ บนกล้องถ่ายรูป หรือกล้องถ่ายวีดีโอของคุณได้ทันที เพราะ
โปรแกรม Premiere Pro ไม่จ าเป็นต้องแปลงรหัสคลิป หรือไฟล์วีดีโอใดๆ เพ่ือให้สามารถน ามาแก้ไขได้ ด้วยระบบ
การท างานที่ถูกพัฒนาออกมาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อคุณต้องการ ไม่ว่าวีดีโอของคุณจะถูกถ่ายมาจาก
กล้องใด ก็น ามาตัดต่ดได้ทันทีด้วยการสนับสนุนรูปแบบของไฟล์เสียง และไฟล์วีดีโอทุกรูปแบบ อาทิเช่นภาพถ่าย
แบบนิ่ง และเคลื่อนไหวจากกล้อง Canon EOS C300 และ EOS-1D C หรือ LongG บนกล้อง Panasonic และ
กล้อง Sony F55 เป็นต้นนอกจากการท างานที่สามารถรองรับกล้องได้มากมายแล้ว โปรแกรมนี้ยังรองรับการ
น าเข้าไฟล์ที่มีคุณภาพสูงถึงระดับ 4K 5K และ 6K ที่มีระดับความคมชัดของแสง สี ที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย  
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 ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์  โฮมวีดีโอ  หรือแม้กระทั่งการถ่ายคลิปจากมือถือปัจจุบันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีก
ต่อไปแล้ว  เนื่องจากอุปกรณ์มากมายรองรับการถ่ายท าให้ง่ายขึ้นทั้งยังได้คุณภาพไฟล์ที่ดี  บางอุปกรณ์  อาทิ  มือ
ถือ  ก็สามารถถ่ายวีดีโอคุณภาพสูงแบบ  HD ได้แล้ว  ท าให้เรื่องการแชร์คลิปในอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่าง
รวดเร็ว แล้วจะดีหรือไม่ถ้าเราสามารถน าคลิปเหล่านั้นมาตัดต่อ  เรียบเรียง  ให้เป็นเรื่องราว  พร้อมทั้งมีการใส่เอฟ
เฟ็กต์  ไตเติล  ให้งานดูน่าสนใจ  และเป็นอาชีพง่ายๆ  ได้   
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
 
 

 

 


