ตัดตอ Video แบบมือใหม
1. เปดโปรแกรม Adobe Premiere ขึ้นมาทํางาน

2. ใหเลือก Video Format เปน Multimedia Video for Windows แลวคลิกปุม OK

3. ใหทําการ Import ไฟล video จากโฟลเดอร Sample มา 2 ไฟลคือ boys.avi และ cyclers.avi โดยใหคลิกเมนู
File > Import > Files
ดับเบิ้ลคลิกที่ Sample Folder

คลิกเลือกไฟล boys.avi แลวกดปุม
Ctrl คลิกที่ไฟล Cyclers.avi แลวคลิกปุม
Open

4. ไฟลทั้ง 2 จะมาอยูรวมใน หนาตาง Project Bin

5. มาที่หนาตาง Monitor ปกติหนาตางนี้จะมีไว
เพื่อแสดง Output ของ Video ออกมา ธรรมดาจะมีชอง
เดียว เราสามารถเปลี่ยนเปน 2 ชองซึ่งเราเรียกวา Dual
View โดยการคลิกที่ปุมเปลี่ยนมุมมองดานบน

6. คราวนี้ Monitor จะแบงเปน 2 ชองคือ source และ program ชอง Source นั้นมีไวเพื่อตัดแตงตนฉบับกอนนําไป
ใชใน Timeline สวน Program นั้นมีไวเพื่อดู Output ขั้นสุดทายหรือดู Output จาก Timeline แตทั้ง 2 ชองจะมีเครื่องมือ
เหมือนกัน ดังนี้
ชองบอกเวลารวม
เวลาที่ Play

ปุม Step Backward
ปุม Step Forward
ปุม Stop
ปุม Play
ปุม Loop Play
ปุม Play In – Out
7. ใหลาก ไฟล Boys.avi จากชอง Project Bin ไปใสไวในชอง Source Monitor

หลังจากลากมาวางในชอง Source แลวจะปรากฏ Video ในชอง Source ซึ่งเราจะทําการตัดทอนสวนที่ไมตองการ
ออกหรือเลือกไวในสวนที่ตองการเทานั้น การตัดทอนก็เพียงกําหนดจุด(mark) in – out ดวยเครื่องมือ { } เทานั้นเอง

หลังจากลาก boys.avi มาวางในชอง source แลว ใหทดลองคลิกปุม Play เพื่อชมภาพเคลื่อนไหว คลิกปุม Stop
เพื่อหยุดการ play ภาพ คลิกปุมอื่น ๆ เพื่อดูผลการทํางาน
เราสามารถลากที่สามเปลี่ยนสีฟาเล็ก ๆ ที่อยู
เหนือปุมตางๆ เพื่อดูภาพ Video ได อาจเรียกวา play
แบบ Manual ก็ได
8. เริ่ม mark in – out เพื่อเลือก shot ของ Video ที่ตองการ ใหทําการลากสามเหลี่ยม พรอมกับใชปุม Step
Forward Backward ชวยกําหนดก็ได
จากนั้นใหคลิกปุม { ซึ่งจะอยูใตตัวเลข 00:00:00:00
แลวทําการลากเมาสตอหรือ play ตอไปจนถึงจุดที่ตอง
การ(ไมใชทั้งหมด) แลวคลิกปุม } เพื่อทําการ mark out
สังเกต หลังจาก mark out แลวจะเกิดแถบสีเหลืองอมเขียวในแถบ
เทานี้ก็เทากับเปนการ mark แลววาจะใช shot ใดใน
Video Clip ทั้งไฟล
9. ลากเมาสจากชอง Source ไปวางลงใน Timeline ในชอง Video 1A

10. ตอไปเราจะทําการ mark อีก 1 ไฟลคือ Cyclers.avi ใหลาก Cycles.avi จากหนาตาง Project Bin มาวางใน
ชอง Source แลวใหทําการ Mark In – Out เพื่อเลือก Shot ที่ตองการ เชนอาจ mark ไวครึ่งแรก แตในความเปนจริงเรา
คงตอง play ซ้ําแลว ซ้ําเลาเพื่อเลือก shot ที่ดีที่สุด ในที่นี้ให
มองขามจุดนั้นไปกอน เพื่อใหเขาใจวิธีการมากกวาความเปน
จริง เมื่อทําการ mark in กดปุม { และ } ในชองแถบเครื่องมือ
Source

เรียบรอยแลวใหลากไปวางใน Timeline ชอง Video 1B
ในลักษณะเยื้องทับซอนกันเล็กนอยดังรูป

ใหคลิกปุม Play ในชอง Program เพื่อดูผลการทํางาน จากการตัดตอ
11. กําหนด Transition เพื่อเพิ่มความสวยงามของงาน ใหดูวามี แถบเครื่องมือ Transition อยูหรือไม หากไมมีให
เปดไดจากเมนู
Windows > Show Transitions
ปกติจะติดตั้งอยูดานลางขวาของหนาตาง การทํางานก็เหมือนกัน การ
กําหนด Transition ของ Power Point นั่นเอง ใหเลือกชุด Transition ที่
ตองการโดยคลิก 3 เหลี่ยมหนา set ที่ตองการ แลวลากไปวางใน แถบ
Transition ที่อยูระหวาง Video 1A กับ 1B

12. ลาก boys.avi มาวางในชอง Source อีกครั้ง ทําการกําหนดจุด mark in – out ใหม แลวลากไปวางลงใน
Timeline ทําแบบเดียวกันกับ Cyclers.avi ดวย

ปอน Transition เขาไปในแตละชวงตอ แลวทําการ Save Project แลวใหทําการ Render Timeline คลิกเมนู
Timeline > Render Work Area
เสร็จแลวดูผลลัพทโดยคลิกปุม Play ที่ชอง Program

