โดย วรพจน์ นวลสกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชานาญการพิเศษ
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--------------------------------------------------------------ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) นับว่ามีส่วนสาคัญมากต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
ของผู้คนในยุคปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์ (Application ; แอพลิเคชั่น)
มากมายให้เลือกใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยคุณสมบัติพิเศษในสมาร์ท
โฟนที่ช่วยสนับสนุนความสะดวก และความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่างๆ เช่น Internet, Social Network,
Movie, Music, Map, Games, Sport, Arts, Business, Financial, email, Chat, etc, เป็นต้น.
ประโยชน์ของสมาร์ทโฟน นอกเหนือจากการใช้งานโทรศัพท์ทั่วไป มีดังนี้
1) ผู้ใช้สามารถติดตั้งแอพลิเคชั่น (Application ; App.) ที่ต้องการใช้งานได้อย่างหลากหลาย
2) เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้ครอบคลุมหลายพื้นที่บนโลก
3) รับ-ส่งอีเมล์ ได้อย่างสะดวกสบาย
4) สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5) ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหา (Contents) ได้หลากหลายด้วยตนเอง
6) เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook, Twitter, Line
7) ถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง
8) ทาธุรกรรมทางการเงิน ซือ้ -ขายสินค้า จ่าย-โอนเงิน
9) จัดเก็บข้อมูลได้แบบไม่จากัดพื้นที่ (Cloud Technology)
10) ความสามารถด้าน GPS แผนที่เดินทางระบุตาแหน่ง
11) ถ่ายภาพ วิดีโอ บันทึกเสียง กราฟิก และงานออกแบบ ฯลฯ
ความสามารถด้านการถ่ายภาพและวิดีโอ เป็นอีกจุดเด่นของสมาร์ทโฟน ที่ผู้ใช้งานมีความต้องการสูงมาก
จนเป็นจุดแข่งขันทางการตลาดยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของแต่ละค่าย ทั้งด้านความคมชัดระดับ Full HD การ
ถ่ายภาพในสภาพที่แสงน้อย รวมทั้งการตกแต่งแก้ไข ตัดต่อเรียบเรียงภาพ/เสียง โดยผู้ใช้สามารถดาว์นโหลดแอพลิ
เคชั่น ช่วยสร้างเนื้อหา (content) ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สมาร์ทโฟนหลายคนยังขาดทักษะในการสร้างคลิป
วิดีโอให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น บทความนี้จึงขอนาเสนอหลักการและขั้นตอนวิธีการตัดต่อเรียบเรียงคลิปวิดีโอ
อย่างง่ายด้วยสมาร์ทโฟน และแอพลิเคชั่นที่มีมาพร้อม ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างจากกล้อง iPhone ระบบปฏิบัติการ
iOS และแอพลิเคชั่นตัดต่อ “iMovie” ส่วนระบบปฏิบัติการ “Android OS” จะนาเสนอในโอกาสต่อไป.
หมายเหตุ

ผู้เขียนให้คาจากัดความในเนื้อหาดังนี้
วิดีโอคลิป หมายถึง Video Footage ที่บันทึกมาจากกล้องและยังไม่ได้ทาการตัดต่อ
คลิปวิดีโอ หมายถึง วิดีโอที่ถูกตัดต่อเรียบเรียงขึ้นเป็นเรื่องราว และมีความยาวไม่เกิน 4-5 นาที
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ข้อควรคานึงก่อนสร้างคลิปวิดีโอ (ทั้งสองระบบปฏิบัติการ)
ก่อนการถ่ายทาตัดต่อคลิปวิดีโอทุกครั้ง อย่างน้อยผู้สร้างจะต้องมีโครงเรื่องไว้ในใจเสมอ ว่าจะนาเสนอ
อะไร อย่างไร จัดลาดับเรียบเรียงเนื้อหาโครงเรื่องให้เข้าใจง่าย กระชับและตรงประเด็นที่สุด ไม่เยิ่นเย้อยาวนาน
แบบภาพยนตร์หรือหนังสั้น (ไม่ควรเกิน 4-5 นาที) การใส่เอ็ฟเฟ็กต์เทคนิคพิเศษต่างๆ จะช่วยให้น่าสนใจขึ้น แต่
หากมากเกินไปก็จะทาให้น่าราคาญต่อการรับชม ตัวอักษรช่วยให้ผู้ชมเข้าใจในเนื้อหาง่ายขึ้น หากไม่มีไมโครโฟน
แยกต่างหาก ก็ควรเลื่อนกล้องเข้าไปใกล้ตัวแบบเพื่อเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
หลักการถ่ายภาพวิดีโอพื้นฐาน
การที่จะได้ภาพหรือคลิปวิดีโอที่ดี ต้องเริ่มจากการบันทึกภาพมาดีแต่แรกด้วย โดยมีหลักพื้นฐานที่ผู้
ถ่ายภาพจะต้องคานึงถึง ดังนี้
1) ถือสมาร์ทโฟน/กล้อง ให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะทาได้ หากมีอุปกรณ์ช่วย เช่น ไม้เซลฟี่ (Tripod Selfie
Stick) หรืออาจใช้ท่อนแขนพิงกาแพง หรือสิ่งที่มั่นคงก็จะเป็นการดี
2) ตั้งกล้องในแนวนอนเสมอ (landscape) เพื่อสะดวกต่อการตัดต่อของขนาดภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลในงานโทรทัศน์
3) พยายามมองจุดเริ่มต้น-จุดสุดท้ายของช็อตให้ออก ก่อนทีจ่ ะทาการบันทึกภาพทุกครั้ง
4) เมื่อเริ่มบันทึกภาพให้แช่กล้องไว้ 2-3 วินาที ก่อนเคลื่อนไหวกล้องเสมอ
5) ทาเช่นเดียวกัน เมื่อจะหยุดบันทึกภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไปตัดต่อ
6) ไม่ควรถ่ายภาพในระยะไกลเกินไป จนผู้ชมจับประเด็นไม่ได้
7) หากต้องการจับภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่อง ก่อนจะหยุดบันทึกควรแพนกล้องตามวัตถุ/ตัวแบบ
ตามทิศทางการเคลื่อนที่ไปจนพ้นเฟรมกล้อง (เหมือนการมองตาม)
8) แต่ละช็อตที่บันทึกภาพไว้ จะต้องมีความหมายเพื่อการสื่อสาร
9) แต่ละช็อตไม่ควรยาวหรือสั้นจนเกินไป
10) เก็บรายละเอียดต่างๆ เช่น ป้ายชื่อ อาคารสถานที่ ช่วงเวลา ผู้คนที่เกี่ยวข้องทั่วไปในสถานการณ์นั้นๆ
สาหรับแทรก/ตัดต่อ ในคลิปเพื่อช่วยเสริมหรือขยายความเข้าใจของผู้ชม
11) แสงเป็นส่วนสาคัญในการบันทึกภาพ ควรคานึงถึงสภาพแสงในสถานที่นั้นๆ ด้วยเสมอ เช่น การ
ถ่ายภาพตามแสงจะเป็นการถ่ายภาพที่ง่ายที่สุด และการถ่ายภาพย้อนแสงจะทาให้วัตถุ/แบบ ของเรา
ดูมืดขาดรายละเอียด แต่ก็จะให้อารมณ์ของภาพอีกลักษณะหนึ่งเช่นกัน
12) สร้างสรรค์มุมภาพที่แตกต่างกว่าทั่วๆไป ในบางช็อตที่ต้องการดึงดูดความสนใจของผู้ชม
หลักการถ่ายภาพข้างต้น เป็นเพียงแนวทางในการถ่ายวิดีโอพื้นฐานทั่วไป ที่จะช่วยให้คลิปวิดีโอที่ได้ มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในแต่ละช็อต และง่ายต่อการนาไปตัดต่อ อย่างไรก็ตามหากต้องการยกระดับคุณภาพการสร้าง
วิดีโอคลิป ควรมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ร่วมด้วย เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งกล้อง เลนส์ขนาดต่างๆ อุปกรณ์กันสั่น เป็นต้น

เลนส์ Lens

ไมโครโฟน Microphone

อุปกรณ์กันสัน่ Steadicam
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แนะนา Application iMovie
iMovie เป็นแอพลิเคชั่นที่มีมากับโทรศัพท์และแท็บเล็ตยี่ห้อ iPhone/iPad สาหรับใช้ตัดต่อเรียบเรียง
คลิปวิดีโอ ภาพนิ่ง กราฟิก เสียง และดนตรีประกอบ เข้าไว้ด้วยกันเป็นเรื่องราวที่ต้องการอย่างง่าย ที่ผู้ใช้สมาร์ท
โฟนสามารถทาได้ด้วยตนเอง ผลงานออกมามีคุณภาพความคมชัดสูงมาก full HD (1920p) ระดับ HD (1080p)
HD (720p) สามารถนาไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ได้ และที่ระดับความละเอียดที่ (540p) มีฟิลเตอร์โทนสี
ของโปรเจ็กต์ ชุดรูปแบบการนาเสนอพร้อมเอ็ฟเฟ็กซ์ การเฟดเข้า -ออก (fade-in/fade-out) ความเร็วเปลี่ยน
ระดับเสียงตามคลิปภาพ
หน้าต่างการทางานหลักของ iMovie

ฟิลเตอร์โปรเจ็กต์

คลิปวิดีโอในสมาร์ทโฟน

โปรเจ็กต์วิดีโอที่ตัดต่อไว้

วิดีโอที่จัดเก็บไว้
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ขั้นตอนโดยรวมในการสร้างวิดีโอคลิปเริ่มจาก กาหนดเค้าโครงเรื่อง ถ่ายภาพ/วิดีโอ ตัดต่อเรียบเรียง
เรื่องราวตามเค้าโครงเรื่องที่กาหนด จัดเก็บ/เผยแพร่นาเสนอ
เครื่องมือที่ใช้ในการตัดต่อคลิป
iMovie มีเครื่องมือที่จาเป็นเพียงพอต่อการสร้างวิดีโอคลิป เช่น การตัดภาพ (cut) การปรับความเร็วของ
คลิป (speed) การปรับความดังของเสียงในคลิป (sound volume) ตัวอักษร (text) และโทนสีของแต่ละคลิปอีก
ด้วย ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นเบื้องต้นในการตัดต่อคลิปวิดีโอ เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัส (แตะ)

ตัดภาพ CUT

ปรับความเร็วคลิป Speed

การใส่ตัวอักษร (Text)

ปรับโทนสีคลิป Color Tone

ปรับระดับเสียง Volume

เริ่มทาการตัดต่อ
1. เมื่อเราแตะเปิด iMovie ขึ้นมา จะพบหน้าต่างแรกที่มีเครื่องหมาย “+” เพื่อทาการสร้างภาพยนตร์
ด้วย “โปรเจ็กต์ใหม่” เรียกว่าเส้นเวลา (Timeline) หรือโปรเจ็กต์งาน แตะเลือกภาพยนตร์เพื่อสร้างงาน

หมายเหตุ ในระหว่างการตัดต่อ เราสามารถตรวจสอบโปรเจ็กต์งานของเราด้วยการแตะที่ปุ่ม (Play) ได้
ตลอดเวลา
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2. แตะเลือกภาพ/คลิปวิดีโอ/กราฟิก ทีถ่ ่ายไว้จากอัลบั้มภาพ

3. ภาพ/คลิปวิดีโอ จะถูกนามาวางบนโปรเจ็กต์เส้นเวลา สามารถใช้เครื่องมือย่น-ย่อ ตัด เร่ง หรือชะลอ
ความเร็ว เพิ่ม-ลดระดับเสียง พิมพ์ตัวอักษรลงไปได้ตามต้องการ

4. แตะ “+” เมื่อต้องการใส่คลิป/ภาพ เพิ่มบนโปรเจ็กต์งาน
5. การเชื่อมต่อภาพ/คลิป เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อภาพได้หลากหลาย และยังกาหนดรายละเอียด ช้าเร็วได้ เช่น ชุดรูปแบบ การจางซ้อน (Dissolve) การเลื่อน (Slide) กวาด (Wipe) เฟด (Fade)
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6. การเพิ่มตัวอักษร แตะเครื่องมือ “T” ด้านล่างเพื่อเลือกรูปแบบการใส่ตัวอักษร ซึ่งมีให้เลือกหลาย
รูปแบบ และยังกาหนดตาแหน่ง กึ่งกลาง หรือ ต่าลง ได้อีกด้วย (ข้อจากัดสีตัวอักษรเป็นสีขาวเท่านั้น)

7. เครื่องมือ รูปหน้าปัด  ใช้ในการ เพิ่ม-ลดความเร็วของคลิป

8. เครื่องมือ รูปลาโพง ใช้เพิ่ม-ลดเสียงของคลิปวิดีโอ ในกรณีเสียงค่อย/ดังเกินไป หรือต้องการปิดเสียง
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9. เมื่อเราตัดต่อเรียบเรียงเนื้อหาจนเป็นที่พอใจแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการประมวลผลโปรเจ็กต์ ออกมา
เป็นภาพยนตร์ ด้วยเครื่องมือรูปฟันเฟืองด้านล่าง 

10. ฟิลเตอร์โปรเจ็กต์จะมีฟังก์ชั่นสาเร็จรูปให้เลือกทาคลิปวิดีโอขั้นสุดท้าย
 แตะเปิดชุดรูปแบบเพลง ที่มีมาให้ได้หลายรูปแบบ ดังนี้ นาสมัย สดใส ครึกครื้น ไฟนีออน
เดินทาง ธรรมดา หรือแบบข่าว แต่ละชุดรูปแบบของเพลงจะไปสัมพันธ์กับตัวอักษร ที่เราพิมพ์ใส่
ไว้ในคลิป
 แตะเปิด
ฉากเข้าเป็นฉากมืด หมายถึง การเฟดตอนเปิดเรื่อง จากมืดมาเป็นภาพ
 แตะเปิด
ฉากออกเป็นฉากมืด หมายถึง การเฟดตอนจบเรื่อง จากภาพเป็นมืดดา
 แตะเปิด
ความเร็วของเสียงดนตรีที่เปลี่ยนไปตามคลิป
11. แตะ “เสร็จสิ้น” แล้วทาการบันทึกวิดีโอคลิปที่สร้างเสร็จ ไว้ในโรงภาพยนตร์ เพื่อเปิดชมภายหลัง
หรือจะบันทึกไปยังตาแหน่งอื่นที่ต้องการ เช่น ในอัลบั้มภาพ Google Drive, I-Cloud หรืออื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยในการตัดต่อ/สร้างภาพยนตร์อีก ทีผ่ ู้ใช้สมาร์ทโฟนจะต้องนาไป
ทดลองทาให้สนุกก่อน แล้วค่อยสร้างสรรค์สอดแทรกจินตนาการลงในวิดีโอคลิป ก็จะช่วยให้สร้าง Contents ได้
ง่ายและสนุกขึ้น เมื่อชานาญแล้วก็อาจดาว์นโหลดแอพลิเคชั่นใหม่ๆ มาทดลองใช้งาน ก็จะยิ่งทาให้งานวิดีโอดู
สมบูรณ์และน่าสนใจนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง.
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ตัวอย่างวิดีโอคลิปที่จัดทาขึ้น

.....ขอให้สนุกกับการสร้างสรรค์ทุกๆท่าน......

