แปลงภาพยนตร์ดวี ด
ี ไี ว้ดบ
ู นมือถือ
เรือ
่ งง่ายๆ เมือ
่ ใช ้ Handbrake
สำหรับผู้ที่ต้องนัง่ รถหรื อเดินทำงเป็ นเวลำนำน กำรนัง่ ชมภำพยนตร์ เรื่ องที่ชอบบนมือถือก็เป็ นวิธีหนึ่งที่สำมำรถฆ่ำเวลำและ
กำจัดควำมน่ำเบื่อระหว่ำงทำงอย่ำงได้ ผล และถึงแม้ วำ่ ภำพยนตร์ ต้นฉบับที่มีอยู่จะบันทึกอยู่ในรูปแบบของดีวีดีก็สำมำรถนำมำชมบน
มือถือได้ เช่นกัน เพียงแต่จะมีเทคนิคและวิธีกำรนำมำใช้ งำนที่ซบั ซ้ อนกว่ำปกติเล็กน้ อย เนื่องจำกภำพยนตร์ ถูกบันทึกตำมลักษณะ
โครงสร้ ำงของดีวีดี ดังนันกำรคั
้
ดลอกไฟล์วดิ ีโอทังหมดจำกแผ่
้
นไปยัง
มือถือโดยตรงจึงไม่ใช่วธิ ีกำรที่เหมำะสม นอกจำกนันภำพยนตร์
้
บำง
เรื่ องก็ยงั ต้ องใช้ พื ้นที่สำหรับกำรบันทึกมำกถึงเกือบ 8GB
เทคนิคกำรทำงำนที่ซบั ซ้ อนขึ ้นนี ้เป็ นผลมำจำกควำมจำเป็ น
ที่ต้องแปลงภำพยตร์ ดีวีดีให้ มีรูปแบบที่เหมำะสมก่อน จำกนันจึ
้ งค่อย
คัดลอกไปรับชมบนมือถือ ซึ่งกำรแปลงหรื อเข้ ำรหัสวิดีโอใหม่ใน
ปัจจุบนั นี ้ก็มีโปรแกรมให้ เลือกใช้ มำกมำย และ Handbrake ก็เป็ น
โปรแกรมแปลงวิดีโอที่ได้ รับควำมนิยมมำกโปรแกรมหนึ่ง เพรำะ
นอกจำกจะเป็ นโปรแกรมแบบ Open Source ที่สำมำรถใช้ งำนได้ ฟรี แล้ ว ยังใช้ งำนได้ ง่ำย กำรตังค่
้ ำต่ำงๆ ภำยในโปรแกรมก็ไม่มีควำม
ซับซ้ อน อีกทังเวอร์
้ ชนั ล่ำสุดที่มีให้ ดำวน์โหลด ก็ยงั รองรับฟี เจอร์ ใหม่ๆ อย่ำงครบถ้ วน
เตรียมสิ่งที่จำเป็ นให้ พร้ อม
แน่นอนว่ำนอกจำกภำพยนตร์ ดีวีดีเรื่ องที่ต้องกำร
จะนำไปชมบนมือถือหรื อว่ำสมำร์ ทโฟนแล้ ว จะต้ องมี
เครื่ องพีซีหรื อโน้ ตบุ๊กสำหรับติดตังใช้
้ งำนโปรแกรม
Handbrake ด้ วย (สำมำรถดำวน์โหลดได้ ฟรี ที่หน้ ำเว็บไซต์
https://handbrake.fr/) แต่อย่ำงไรก็ดีสำหรับเครื่ องพีซี
หรื อโน้ ตบุ๊กที่นำมำใช้ ในกำรแปลงวิดีโอนี ้ ควรจะใช้ ซีพียู
ประสิทธิภำพดีพอสมควร เพื่อให้ กำรแปลงภำพยนตร์ ดีวีดี
แต่ละเรื่ องสำมำรถทำสำเสร็จได้ อย่ำงรวมเร็ ว

ขัน้ ตอนกำรแปลงวิดีโอของโปรแกรม Handbrake
นำแผ่นดีวีดีภำพยนตร์ เรื่ องที่ต้องกำรใส่ลงในไดรฟ์ แล้ ว
เปิ ดโปรแกรม Handbrake ขึ ้น จำกนันเลื
้ อกภำพยนตร์ ต้น
ทำงที่ต้องกำรนำมำแปลงใหม่ ซึ่งในที่นี ้ก็คือ ภำพยนตร์ เรื่ อง
The Bourn Ultimatum ที่อยู่ในไดรฟ์ ดีวีดี
1.

2.

โปรแกรมจะทำกำรตรวจสอบ

เนื ้อหำและข้ อมูลต่ำงๆ ภำยในแผ่น
จำกนันให้
้ คลิกที่ Title เพื่อเลือก
Title ที่เป็ นส่วนของภำพยนตร์ ดีวีดี
ซึ่งในที่นี ้ก็คือ Title ที่มีระยะ
เวลำนำนที่สดุ
เลือกที่เก็บไฟล์วดิ ีโอ
ปลำยทำงโดยคลิกที่ปมุ่ Browse และตังชื
้ ่อไฟล์ให้
เรี ยบร้ อย ซึ่งโดยปกติโปรแกรมจะใช้ MP4 เป็ นคอนเทนเนอร์ หรื อไฟล์วดิ ีโอที่ได้ จะมีนำมสกุล MP4 แต่อย่ำงไรก็ดีก็สำมำรถเลือกใช้
MKV ได้ ถ้ำต้ องกำร
3.

ภำพต้ นฉบับของภำพยนตร์ ดีวีดีเรื่ องนี ้ จะมีขนำด
720x480 พิกเซล ซึ่งสำมำรถเพิม
่ หรื อลดขนำดได้ แต่
แนะนำให้ ปล่อยไว้ ตำมเดิมดีกว่ำ รวมทังกำรคร้
้
อปภำพ
ให้ เป็ นอัตโนมัตดิ ้ วย
4.

สำหรับกำรใช้ Video Codec ที่อยู่ในส่วนของกำร
ตังค่
้ ำวิดีโอนัน้ แนะนำให้ เลือกเป็ น H.264 (x264)
เนื่องจำกเป็ น Codec ที่มีประสิทธิภำพสูงมำก และ
อุปกรณ์มือถือต่ำงๆ ในปัจจุบนั ก็สำมำรถเล่นวิดีโอที่ใช้
Codec นี ้ได้ อย่ำงไม่มีปัญหำ ส่วนกำรกำหนดคุณภำพ
5.

นัน้ ในกรณีที่เลือกกำหนดแบบ Constant โปรแกรม
แนะนำให้ กำหนดค่ำไม่เกิน 20 หำกเป็ นวิดีโอแบบ
Standard Definition

6.

ในส่วนของ Audio จะเป็ นส่วนที่ใช้ กำหนดเลือกเสียงภำยใน

ภำพยนตร์ วำ่ ให้ มีอะไรบ้ ำง โดยเสียงที่ถกู เลือกไว้ เป็ นอันดับแรกจะ
เสียงที่ถกู เล่นโดยอัตโนมัติเมื่อเปิ ดเล่นภำพยนตร์ ส่วน Codec ที่ใช้
นันเพี
้ ยงแค่ AC3 ก็เพียงพอแล้ วสำหรับกำรนำไปเล่นบนมือถือ

นอกจำกกำรเลือกเสียงในภำพยนตร์ แล้ ว Subtitles หรื อคำ
บรรยำยภำพของภำพยนตร์ ก็สำมำรถเลือกคัดมำเฉพำะที่ต้องกำรได้
7.

เช่นกัน ซึ่งเมื่อกำหนดค่ำต่ำงๆ เรี ยบร้ อยแล้ วก็ให้ คลิกที่ปมุ่ Start เพื่อ
เริ่มแปลงวิดีโอได้ เลย

กำรนำไฟล์ ภำพยนตร์ ท่ ีแปลงได้ ไปใช้ งำน
เมื่อโปรแกรมแปลงวิดีโอสำเร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งในตัวอย่ำงนี ้ภำพยนตร์ ดีวีดีที่มีขนำด 7.8GB จะถูกลดขนำดจนเหลือเพียง
1.03GB เท่ำนัน้ จำกนันขั
้ นต่
้ อไปก็เพียงแค่คดั ลอกไฟล์ดงั กล่ำวมำไว้ ในกำร์ ดหน่วยควำมจำของสมำร์ ทโฟนเท่ำนัน้ ซึ่งขันตอนนี
้
้จะใช้
วิธีเชื่อมต่อสมำร์ ทโฟนเข้ ำกับเครื่ องพีซีโดยตรงโดยใช้ พอร์ ต USB หรื อจะถอดกำร์ ด micro SD ของสมำร์ ทโฟนออกมำใช้ กบั เครื่ องอ่ำน
กำร์ ดหน่วยควำมจำ (Card Reader) ก็ได้ สุดท้ ำยเมื่อคัดลอกไฟล์มำไว้ กำร์ ดหน่วยควำมจำของสมำร์ ทโฟนแล้ ว ก็สำมำรถเปิ ดเล่น
ภำพยนตร์ ดีวีดีที่แปลงมำด้ วยแอพฯ ที่มีอยู่ได้ เลย

