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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นายมงคล ชนะบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รู้จักกับ Adobe Premiere Pro 
ท าความรู้จักกับโปรแกรม  

Adobe Premiere Proเป็น
โปรแกรมจาก ค่า Adobe ใช้ส าหรับ
ตัดต่อวีดีโอและภาพยนตร์ เป็นที่
ได้รับความนิยมใช้งานอย่าง
แพร่หลายมี ลูกเล่นให้เลือกใช้งาน
มากมายเช่น การใส่ Effect ให้กับ
ภาพและเสียง ใส่ Transition เมื่อ
เปลี่ยน ฉาก สร้าง TiTle หรือเพ่ิม
ลูกเล่นบนข้อความ เพิ่ม ภาพกราฟิก
และใส่ลูกเล่นบนภาพกราฟิกให้ดู
สวยงามแปลกตา เป็นต้น 

- รองรับการท างานแบบ   
Tapeless  หรือการท างานแบบไม่
ต้องผ่านวีดีโอเทป สามารถรองรับ
การท างานกับรูปแบบไฟล์ที่เป็นของ  
Tapeless  แบบดั้งเดิมเช่น AVCHD 
, P2และ XDCAM  EX    โดยไม่ต้อง
มีการแปลงรูปแบบไฟล์ก่อน  ซึ่งจะ
ช่วยย่นระยะเวลาและข้ันตอนในการ
ท างานได้มาก  นอกจากนี้ยังมี
หน้าต่าง  Media  Browser  เพ่ิม
ขึ้นมาเพ่ือให้เราค้นหาและเลือกไฟล์
ได้โดยตรงจากในโปรแกรม  
Premiere 

- การเข้ารหัสไฟล์เพ่ือ 

Adobe Premiere Pro
เป็นโปรแกรมจาก ค่า Adobe ใช้
ส าหรับตัดต่อวีดีโอและภาพยนตร์ 
เป็นที่ได้รับความนิยมใช้งานอย่าง
แพร่หลายมี ลูกเล่นให้เลือกใช้งาน
มากมายเช่น การใส่ Effect ให้กับ
ภาพและเสียง ใส่ Transition เมื่อ
เปลี่ยน ฉาก สร้าง TiTle หรือเพ่ิม
ลูกเล่นบนข้อความ เพิ่ม 
ภาพกราฟิกและใส่ลูกเล่นบน
ภาพกราฟิกให้ดูสวยงามแปลกตา 
เป็นต้น 
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เผยแพร่ได้หลากหลายและรวดเร็ว
มากขึ้น 
ด้วยการท างานประสานกับโปรแกรม   
Adobe  Meder  Encoder  จึงช่วย
ให้สามารถเข้ารหัสรูปแบบไฟล์
ออกไปเผยแพร่ได้หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นไฟล์แบบ  SWF , 
FLV ,  F4V,  WindowsMedia  
,MPEG-2 , H.264  และ Quick 
Time  เป็นต้น  นอกจากจะมีความ
หลากหลายของรูปแบบ ไฟล์แล้วยัง
ท าให้ การท างานนั้นรวดเร็วมากชึ้น  
ด้วยการส่งออกไฟล์อยู่เบื้องหลังบน
โปรแกรม  Adobe MediaEncoder  
แทน Premiere  ท าให้เราสามารถ
ตัดงานอ่ืนๆ  โดยใช้  Premiere  ได้
เลย  โดยไม่ต้องรอให้ส่งออกเสร็จ 

- เชื่อมโยงการท างานระหว่าง 
โปรแกรมด้วย  Adobe  Dynamic  
Link  การท างานร่วมกันระหว่าง
โปรแกรม  Adobe Premiere Pro  
,Onlocation , Encore  และ      
Soundbooth  มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  สามารถน าเข้าและส่งออกไฟล์
งานเข้าสู่โปรแกรมอ่ืนๆ  ด้วยการน า
คุณสมบัติพิเศษท่ีก าหนดไว้ไปใช้
ร่วมกันได้โดยไม่ต้องการก าหนดใหม่   
ช่วยประหยัดเวลาในการท างานเป็น
อย่างมาก 

- ประสิทธิภาพในการตัดต่อที่ 
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เพ่ิมมากข้ึน Adobe Premiere Pro  
มีการเพ่ิมฟังก์ชั่นและเครื่องมือต่างๆ
เข้ามา  เพ่ือช่วยให้เราสามารถ
ท างานได้คล่องและสะดวกมากยิ่งข้ึน  
ไม่ว่าจะเป็น  Timecode  
Information  ที่มีอยู่ตามต าแหน่ง
ต่างๆซึ่งท าให้เราสามารถตัดต่อได้
รวดเร็วและแม่นย ามากยิ่งข้ึน  
สามารถใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับหลายๆ 
คลิปได้พร้อมกัน  และการเพ่ิมระบบ
คีย์ลัดเข้ามา  (Keyboard  
Shortcut)  เพื่อช่วยลดเวลาในการ
เลือกเครื่องมือและเมนูฟังก์ชั่นต่างๆ  
ในการท างาน เป็นต้น 
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รู้จักกับ Adobe Premiere Pro 

ท าความรู้จักกับโปรแกรม  Adobe Premiere Proเป็นโปรแกรมจาก ค่า Adobe ใช้ส าหรับตัดต่อวีดีโอ
และภาพยนตร์ เป็นที่ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายมี ลูกเล่นให้เลือกใช้งานมากมายเช่น การใส่ Effect 
ให้กับภาพและเสียง ใส่ Transition เมื่อเปลี่ยน ฉาก สร้าง TiTle หรือเพ่ิมลูกเล่นบนข้อความ เพ่ิม ภาพกราฟิก
และใส่ลูกเล่นบนภาพกราฟิกให้ดูสวยงามแปลกตา เป็นต้น 

 รองรับการท างานแบบ  Tapeless  หรือการท างานแบบไม่ต้องผ่านวีดีโอเทป 
สามารถรองรับการท างานกับรูปแบบไฟล์ที่เป็นของ  Tapeless  แบบดั้งเดิมเช่น AVCHD , P2และ XDCAM  EX    
โดยไม่ต้องมีการแปลงรูปแบบไฟล์ก่อน  ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาและขั้นตอนในการท างานได้มาก  นอกจากนี้ยังมี
หน้าต่าง  Media  Browser  เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือให้เราค้นหาและเลือกไฟล์ได้โดยตรงจากในโปรแกรม  Premiere 

                                       
                               กลอ้งวีดีโอระบบ HD AVCHD , P2และ  XDCAM ,  EX 
 
 

 การเข้ารหัสไฟล์เพื่อเผยแพร่ได้หลากหลายและรวดเร็วมากขึ้น 
ด้วยการท างานประสานกับโปรแกรม   Adobe  Meder  Encoder  จึงช่วยให้สามารถเข้ารหัสรูปแบบไฟล์ออกไป
เผยแพร่ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นไฟล์แบบ  SWF , FLV ,  F4V,  WindowsMedia  ,MPEG-2 , 
H.264  และ Quick Time  เป็นต้น  นอกจากจะมีความหลากหลายของรูปแบบ ไฟล์แล้วยังท าให้ การท างานนั้น
รวดเร็วมากชึ้น  ด้วยการส่งออกไฟล์อยู่เบื้องหลังบนโปรแกรม  Adobe MediaEncoder  แทน Premiere  ท าให้
เราสามารถตัดงานอื่นๆ  โดยใช้  Premiere  ได้เลย  โดยไม่ต้องรอให้ส่งออกเสร็จ 
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 เชื่อมโยงการท างานระหว่างโปรแกรมด้วย  Adobe  Dynamic  Link 
การท างานร่วมกันระหว่างโปรแกรม  Adobe Premiere Pro  ,Onlocation , Encore  และ      Soundbooth  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถน าเข้าและส่งออกไฟล์งานเข้าสู่โปรแกรมอ่ืนๆ  ด้วยการน าคุณสมบัติพิเศษท่ี
ก าหนดไว้ไปใช้ร่วมกันได้โดยไม่ต้องการก าหนดใหม่   ช่วยประหยัดเวลาในการท างานเป็นอย่างมาก 

 ประสิทธิภาพในการตัดต่อที่เพ่ิมมากข้ึน 
Adobe Premiere Pro  มีการเพิ่มฟังก์ชั่นและเครื่องมือต่างๆเข้ามา  เพ่ือช่วยให้เราสามารถท างานได้คล่องและ
สะดวกมากยิ่งข้ึน  ไม่ว่าจะเป็น  Timecode  Information  ที่มีอยู่ตามต าแหน่งต่างๆซึ่งท าให้เราสามารถตัดต่อ
ได้รวดเร็วและแม่นย ามากยิ่งขึ้น  สามารถใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับหลายๆ คลิปได้พร้อมกัน  และการเพ่ิมระบบคีย์ลัดเข้า
มา  (Keyboard  Shortcut)  เพื่อช่วยลดเวลาในการเลือกเครื่องมือและเมนูฟังก์ชั่นต่างๆ  ในการท างาน เป็นต้น 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 

 
 

 

 


