
คู่มือการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ

Kinemaster
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กฎเหล็ก 5 ข้อที�ต้องจํา

ทํางานกับชิ�นงานไหนเสร็จแล้ว ให้ติ�กเครื�องหมายถูก

2

3

แก้ไขงานกับงานชิ�นไหนให้ใช้นิ�วแตะ (สะกิด) ไปที�ชิ�น
งานนั�น ให้ขึ�นขอบสีเหลือง

ต้องการย้ายงานชิ�นไหน ให้ใช้นิ�วแตะค้างไว้แล้วลากไป
ตําแหน่งที�ต้องการ

4 บรรทัดแรกให้เรียกว่าไทม์ไลน์ (Time Line)

5 จะนําอะไรไปทับ ไปซ้อนบนไทม์ไลน์ (Time Line)ให้
เข้าไปที�เลเยอร์

 ไกรศร วิจารยประสิทธ์ิ (เอ๊ียง) 1



ARE YOU
READY
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งานที�สร้างแล้วเริ�มสร้างงาน(Project)

นําเข้าวิดีโอและรูปภาพ

วิดีโอ

รูปภาพ

ios

android Camera

เลือกรูปแบบวิดีโอ



ENJOY
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ป�ดเสียง

ปรับระดับเสียง

ปรับแต่งสี

ลด เพิ�ม เสียง

เส้นสีแดง
เส้นกําหนดตําแหน่ง

ไทม์ไลน์

ปุ�มเล่น Play

ดูหน้าจออีกมุมมอง



HAPPINESS
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เร่ง,ลด
ความเร็ว

ตัดทางซ้ายทิ�ง

แยกออกและแทรกภาพนิ�ง

ตัดทางขวาทิ�ง
แยกออกเป�น 2 ไฟล์

ใช้นิ�วแตะขอบสีเหลืองเบาๆ แล้วลาก
เพื�อย่อหรือขยาย

เลื�อนเพื�อปรับ

ตัดไฟล์

วางเส้นสีแดงตรงตําแหน่ง
ที�ต้องการตัด
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ภาพและวิดีโอ
เอฟเฟกต์
ตัวอักษร

เอาอะไรไปทับ ไปซ้อนบนไทม์ไลน์
ให้เข้าไปที�เลเยอร์ (กฎข้อที� 5)

ตัดขอบรูป
หรือ เปลี�ยนรูปทรง

แตะไปที�มุมของภาพ และลาก
เพื�อตัดส่วนที�ไม่ต้องการออก

ย่อ ขยาย ย้ายตําแหน่ง
ตามที�ต้องการ
แล้วใช้นิ�วบีบเข้า กางออก
(เหมือนก้ามป)ู

เลื�อนปุ�มเพื�อเป�ด

สติ�กเกอร์
วาดเขียน

แตะไปที�รูปทรง

เลเยอร์
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ใส่ตัวอักษร

การเคลื�อนไหวตอนเข้า

การเคลื�อนไหวตอนออก

การเคลื�อนไหวทั�งหมด

ช้อปป�� ง
แตะไปที�ร้านค้า

เลือกแบบอักษร

เปลี�ยนสี

เปลี�ยนรูปแบบตัวอักษร

แก้หรือเพิ�มตัวอักษร

กด ย้อนกลับ

กด

กด กากบาท
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เลือกลูกเล่น
ตามต้องการ

ปรับให้ช้าหรือเร็ว

ถ้าไม่ต้องการ
ให้แตะไปที� ไม่มี

หรือ none

แยกเสียงออกมา

ไฟล์เสียง
แถบสีเขียว
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แพนและซูม

ซูมเข้า
ให้แตะที�ช่องล่าง
ให้ขึ�นขอบสีแดง

ซูมออก
ให้แตะที�ช่องบน
ให้ขึ�นขอบสีแดง

ติ�ก 

กดปุ�ม Play

1

2

1
2

ติ�ก 

กดปุ�ม Play
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แก้ไขให้ภาพเต็มจอ , ขยายภาพ
ที�ช่องบนให้เต็มจอ
              กด 

1
2 3

ให้ติ�ก        กดปุ�ม

คลิปกราฟ�ก

จ่ายแอพแล้ว

ยังไม่จ่ายแอพ

ช้อปป�� ง
แตะไปที�ร้านค้า

เอฟเฟกต์
FX
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ลบ
ลูกเล่นที�เคยโหลด

ยางลบแบบ, บาร์

 วาดด้วยมือ
สร้างแบบ
สร้างบาร์

   วาดเขียน

เปลี�ยนสี

ลบทั�งหมด

ขนาดปลายดินสอ

สติ�กเกอร์/โอเวอร์เลย์
ช้อปป�� ง

แตะไปที�ร้านค้า

กด

กด ย้อนกลับ

กด กากบาท
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เลเยอร์
สติ�กเกอร์ หรือ

โอเวอร์เลย์

คักลอก ไฟล์
กดไข่ปลา 3 เม็ด

มุมบนซ้ายมือ

เสียง
Audio

เสียงประกอบ SF

เมื�อโหลดแล้ว
สติ�กเกอร์

จะมาอยู่ในคลัง
ของเรา
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ช้อปป�� ง
แตะไปที�ร้านค้า

วางเสียงประกอบ SF ให้
ตรงกับสติ�กเกอร์
เสียงและภาพ มาพร้อมกัน

อัดเสียง
ลงใน Project

กดเครื�องหมาย 

กด 
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ปุ�มเริ�มอัดเสียง
และปุ�มหยุด
ปุ�มเดียวกัน

ลงเพลง
ใน Project

กดเครื�องหมาย 

แตะที�คลังเพลง
และ

ช้อปป�� ง

เครื�องเปลี�ยนเสียง
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คลิปเสียงดนตรี
สีเขียว

2. แตะที�ไอคอน Ducking
คลิปดนตรีเปลี�ยนเป�นสีเทา 

3. แตะที�ไฟล์พิธีกรพูด
   ในไทม์ไลน์ ให้ขึ�นขอบสีเหลือง
   แล้วไปแตะที�ไอคอนมิกเซอร์

ลดเสียงดนตรีลงเมื�อมีพิธีกรพูดในไทม์ไลน์แบบ Auto

แตะคลิปเสียงดนตรี1.
  ให้ขึ�นขอบสีเหลือง

แตะแล้วลากลง
เพื�อลดระดับเสียงดนตรี
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แตะเครื�องหมาย ฟ�นเฟ�อง 

ลดเสียงดนตรีลง
ตอนจบ Project

เลื�อนเป�ด

แตะ ลาก
ตามต้องการ

เครื�องหมาย

Transition
การเปลี�ยนภาพ
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เอกซ์พอร์ท
เพื�อบันทึกงาน

ยังไม่ได้ซื�อแอพ
Save งานได้

720 P
ซื�อแอพแล้ว
Save งาน
ขนาดใดก็ได้แตะเอกซ์พอร์ท

ลบ Project
เอกซ์พอร์ทงาน

คักลอก Project

แก้ไข Project



เวลาจะเริ�มทําอะไรสักอย่าง
อย่าคิดว่ามัน "ยาก" หรือ "ง่าย"

แต่ให้ถามตัวเองว่า
มัน "คุ้ม" หรือ "ไม่คุ้ม"
เพราะถ้าคําตอบ คือ "คุ้ม"

ต่อให้ "ยาก" แค่ไหน
มันก็ควรค่าแก่การลงมือทํา
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THANK YOU WWW.CHECKTOUR.COM

หาทัวร์เที�ยว by CheckTour

ChecktourChannel

eang_checktour

081 8431993
www.facebook.com/eang.vw

Take Course by CheckTour


