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การใช้งานโปรแกรม iMovie เบื้องต้น
กับการเตรียมสื่อการเรียนการสอน
วีดิทัศน์เป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้ ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ เพราะสามารถจดจ�ำได้มากและยาวนานขึ้น เรียนรู้ในปริมาณ
ทีม่ ากขึน้ ในเวลาทีก่ �ำหนด และช่วยกระตุน้ ความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
ครูจึงสามารถน�ำวีดิทัศน์มาใช้ประกอบในการเรียนการสอนได้ บทความนี้
จะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรม iMovie ซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันส�ำหรับระบบ
ปฏิบัติการ iOs ที่ใช้ในการตัดต่อและแก้ไขวีดิทัศน์หรือภาพยนตร์ รวมถึง
การใส่ลูกเล่นต่างๆ เช่น ใส่เสียงเพลง อัดเสียง เพิ่มเอฟเฟกต์ ให้เหมาะสม
กับการใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน แอปพลิเคชันนี้มีขั้นตอนการใช้งาน
ไม่ซับซ้อน แต่เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันส�ำเร็จรูปและเป็นแอปพลิเคชันฟรี
ซึง่ อาจจะไม่เหมาะกับคนมืออาชีพ ที่ต้องการใช้งานในหลายรูปแบบ งานที่
ต้องการใส่ลูกเล่นเยอะๆ หรืองานที่มีคุณภาพสูงๆ

ที่มา

https://support.apple.com/th-th/imovie

ขัน้ ตอนการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น
1. เปิดแอฟพลิเคชัน iMovie
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2. สร้างชิ้นงานใหม่โดยไปที่โปรเจค (Project) กดเครื่องหมายบวก (+) จากนั้นเลือก Movie ดังรูป

เมื่อเลือก Movie แล้ว โปรแกรมจะปรากฏรูปและวีดิทัศน์ที่มีในอุปกรณ์ ซึ่งเราสามารถแตะที่ภาพ
เพื่อดูภาพขนาดใหญ่หรือเล่นไฟล์วีดิทัศน์ได้
3. เลือกวีดิทัศน์ต้นแบบที่จะน�ำมาตกแต่ง แก้ไข จากนั้นเลือกเมนูค�ำสั่ง Create Movie
4. ตัดต่อแก้ไขวีดิทัศน์ สามารถท�ำได้เบื้องต้นโดยใช้ค�ำสั่งต่างๆ ซึ่งชุดเครื่องมือหลักในการแก้ไขวีดิทัศน์ของ
iMovie มี 5 ค�ำสั่ง คือ
I. Actions
		

ประกอบด้วยค�ำสั่งย่อย 3 ค�ำสั่ง คือ

• Split เป็นค�ำสั่งที่ใช้ในการตัดแบ่งวีดิทัศน์ โดยเลื่อนแถบเวลาไปยังจุดที่ต้องการตัดวีดิทัศน์
จากนั้นเลือกกดที่ Split

หลังจากตัดวีดิทัศน์แต่ละช่วงได้แล้ว
เมื่อต้องการน�ำมาต่อกัน เราสามารถท�ำให้
การเชื่อมต่อวีดิทัศน์มคี วามเรียบเนียนยิง่ ขึน้
ได้หลายรูปแบบ เช่น
Dissolve ต้องการภาพซ้อน
Slide
สไลด์
Fade
เสียงหรือภาพค่อยๆ จาง
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• Detach Audio เป็นค�ำสัง่ ทีใ่ ช้ในการตัดเสียงเดิมทีม่ อี ยูใ่ นวีดทิ ศั น์ตน้ ฉบับ เมือ่ กดที่ Detach จะเห็นแถบสีฟา้
ซึง่ เป็นแถบของเสียงเดิมในวีดทิ ศั น์ปรากฏขึน้ เราสามารถเลือกได้วา่ จะตัดเสียงในวีดทิ ศั น์ชว่ งเวลาใด จากนัน้
ก็กดที่ Delete

		
		

• Duplicate เป็นค�ำสั่งที่ใช้ในการท�ำส�ำเนาวีดิทัศน์ เมื่อกดที่ Duplicate จะได้ส�ำเนาวีดิทัศน์ต่อท้ายจาก
วีดิทัศน์เดิมของเรา และสามารถท�ำให้การเชือ่ มแต่ละวีดทิ ศั น์มคี วามเรียบเนียนมากขึน้ ได้หลายรูปแบบ
เช่นเดียวกับการตัดวีดิทัศน์
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II. Speed
ใช้ในการปรับความเร็วของวีดิทัศน์ และสามารถใช้หยุดการเคลื่อนไหวของวีดิทัศน์ (Freeze
frame) ขณะก�ำลังเล่นวีดิทัศน์ได้ด้วย

III. Volume

ใช้ในการเพิ่มหรือลดระดับเสียงของวีดิทัศน์

IV. Titles
ใช้ในการใส่ตัวอักษรในวีดิทัศน์ โดยในแอปพลิเคชันมีตัวอักษรให้เลือกใช้หลายแบบ เช่น
		
Standard Prism Gravity
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V. Filters
ใช้ในการปรับเลือกโทนสีของวีดิทัศน์ เมื่อเลือกที่
B&W Blast Blockbuster

จะมีโทนสีให้เลือกใช้หลายแบบ เช่น

นอกจากชุดเครื่องมือหลักข้างต้นแล้ว ยังมีเครื่องมือส�ำหรับใช้ท�ำงานอื่นๆ เช่น
ใช้ส�ำหรับการบันทึกเสียง
ใช้ส�ำหรับการบันทึกภาพหรือวีดิทัศน์
		
		
		
		
		
		
		

Undo ใช้เพื่อให้แอปพลิเคชันย้อนกลับไปที่การท�ำงานก่อนหน้านี้
Project Setting ประกอบด้วยค�ำสั่งย่อย 6 ค�ำสั่ง คือ
• Project Filter ใช้ในการปรับเลือกโทนสีของวีดิทัศน์ เหมือน Filters ในชุดค�ำสั่งหลัก
• Theme ใช้ในการปรับแต่งธีมของวีดิทัศน์
• Theme Music เปิด-ปิด เสียงดนตรีของธีมที่เลือกใส่ในวีดิทัศน์
• Fade in from black ให้เริ่มต้นด้วยฉากสีด�ำก่อนเริ่มเล่นวีดิทัศน์
• Fadeout to black ให้จบการเล่นวีดิทัศน์ด้วยฉากสีด�ำ
• Speed changes pitch ใช้ในการปรับระดับความเร็วของระดับเสียง
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นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสื่ออื่นๆ ลงในวีดิทัศน์ โดยกดเครื่องหมายบวก (+) ที่มุมบนขวาของ
หน้าต่างโปรแกรม รายการต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ (Video) รูปภาพ (Photo) เสียง (Audio) จะปรากฏบนหน้าต่าง
เพื่อให้เลือกว่าจะเพิ่มสื่อชนิดใดลงไปในวีดิทัศน์

5. เมื่อแก้ไขวีดิทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดเลือก Done โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างดังรูป

โดยเราสามารถเลือก
เพื่อเล่นวีดิทัศน์ เลือก
เพื่อบันทึกและแชร์ไฟล์วีดิทัศน์ หรือเลือก
ลบไฟล์ทิ้งโดยไม่มีการบันทึก จากชุดเครื่องมือที่อยู่บริเวณด้านล่างของหน้าต่างนี้

เพื่อ

จะเห็นได้ว่าโปรแกรม iMovie สามารถน�ำมาใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ครูจึงสามารถน�ำมาใช้ในการตัดต่อวีดิทัศน์
เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม ครูต้องค�ำนึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์ของคลิปที่น�ำมาตัดต่อ และไม่ควรน�ำสื่อ
ที่ได้ไปใช้ในงานอื่นนอกเหนือจากการสอนนักเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถใช้สื่อในการสร้างสรรค์วีดิทัศน์หรือ
ภาพยนตร์สั้นได้อีกด้วย
บรรณานุกรม

คู่มือการใช้โปรแกรม iMovie. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://www.apple.com/th/imovie/.
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