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บทคัดยอ 
กระบวนการตัดตอวิดีโอบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

โดยปกติจะทํางานผาน AV Foundation Framework ซึ่ง
เปนกรอบการทํางานที่กําหนดโดยบริษัทแอปเปลสําหรับ
ใชตัดตอวิดีโอโดยทั่วไป อยางไรก็ตามการประยุกตกรอบ
การทํางานดังกลาวเพื่อการตัดตอวิดีโอที่ มีการแทรก
ภาพน่ิงเขาไปสตรีมม่ิงวิดีโอมีความซําซอนและสิ้นเปลือง
ทรัพยากรเปนอยางมาก ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงนําเสนอการ
ปรับปรุงกรอบการทํางานดังกลาวเพื่อประยุกตใชใน
กระบวนการตัดตอวิดีโอที่ มีการแทรกภาพน่ิงเขาไป
โดยเฉพาะ โดยจะทําการลดการทํางานในสวนที่ไม
เก่ียวของและสรางลําดับการประมวลผลใหม จากผลการ
ทดสอบพบวา วิธีที่นําเสนอสามารถลดเวลาการประมวลผล
ไดประมาณ 66.66% แตก็ทําใหไมคุณภาพของสตรีมม่ิง
วิดีโอดอยลงแตอยางใด 

 
คําสําคัญ: ตัดตอวิดีโอ ไอโอเอส 
 
Abstract 

Video editing process for an iOS platform normally 
applies via AV Foundation Framework. The framework 
is designed by Apple Inc for general video editing. 
However, the framework is too wasted and consumes 
much resource for video editing which has a process to 
overlay still images onto a streaming video. Thus, this 
research proposes a modified framework in order to 
apply for video editing which has a process to overlay 
still images onto a streaming video. The proposed 
framework will remove unnecessary processes and 
rearrange the process sequence. From the testing result, 
the proposed framework can reduce the processing time 
about 66% in comparison with the original framework 
without reducing the quality of the streaming video 
output. 
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1. บทนํา 
ผูใชงานและพัฒนาสามารถสรางแอพพลิเคชันการตัด

ตอวิดีโอบนระบบปฏิบัติการ iOS ไดโดยใช AV 
Foundation Framework [1] ซึ่งเปนกรอบการทํางานที่
กําหนดโดยบริษัท Apple โดยกรอบการทํางานน้ีจะ
กําหนดลําดับการทํางาน รวมไลบรารีและกระบวนการ
สําหรับการตัดตอแกไข เลนและสรางสื่อผสมทั้ง สตรีมม่ิง
วิดีโอ ภาพน่ิง และเสียงที่อยูในโดเมนของเวลา  

 

 
รูปที ่1 วิธีการตัดตอภาพแตละเฟรมของวีดีโอแบบด้ังเดิม 

 
วิธีการดั้งเดิมของการตัดตอวิดีโอมีขั้นตอนดังแสดง

ในรูปที่ 1 โดยเปนวิธีการที่ดัดแปลงจากวิธีการของ A. 
Azeem [2] โดยแยกเปนกระบวนการตางๆที่สําคัญไดแก
การถอดรหัส และการหมุนภาพของวิดีโอใหอยูในทิศทาง
เดียวกัน โดย  P. Volobuev [3] ไดเพิ่มกระบวนการวาด
ภาพและเขารหัสวิดีโอ รวมทั้งการอนุญาตใหผูใชงานและ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันสามารถอัพเดทการปรับเปล่ียนภาพ
ไดตามเวลาของเฟรมบนวิดีโอ ตามแนวคิดของ Cocos2D 
ได [4] ซึ่งเอื้อใหผูใชงานและพัฒนาสามารถตัดตอวิดีโอ
ไดอยางอิสระ สามารถนําภาพมาซอนทับเปนช้ัน (Layer) 
เพื่อสรางภาพแตละเฟรมของวิดีโอไดตามรูปที่ 2 ซึ่งมีการ
แทรกภาพน่ิงเขาไปในสตรีมม่ิงวิดีโอ อีกทั้งในหลายๆ 
กรณี ผูใชงานและพัฒนาเพียงตองการแทรกภาพน่ิงลงบน
ภาพของวีดีโอเดิมเทาน้ัน ดังเชนแอพพลิเคช่ันที่มีอยูและ
ทํางานบนระบบปฏิบัติการ iOS แลวในปจจุบัน ไดแก 
AppPro, Optrix VideoPro, aDrive Video เปนตน  



 

 

 

 
 

รูปที ่2 การซอนทับภาพนิง่ในกระบวนการตัดตอวิดีโอ 

 
แตเน่ืองจากขั้นตอนในการตัดตอวิดีโอตามกรอบการ

ทํางานของ AV Foundation Framework มีกระบวนการที่
ไมจําเปนสําหรับการทํางานในลักษณะดังกลาว  ทําใหใช
เวลาในการประมวลผลเพื่อตัดตอวิดีโอลักษณะดังกลาว
มากเกินไป โดยกระบวนการที่ไมจําเปนสําหรับกรณีการ
แทรกภาพน่ิงลงบนสตรีมม่ิงวิดีโอ คือกระบวนการหมุน
ภาพของวิดีโอเดิมใหอยูทิศทางเดียวกันกับวิดีโออื่นๆ ซึ่ง
เปนกระบวนการที่ใชเวลาในการประมวลผลประมาณ 
25% ของกระบวนการทั้งหมด ดังน้ันงานวิจัยน้ีจะเสนอ
การปรับเป ล่ียนกรอบการทํ างานดั งกล าวเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการตัดตอวีดีโอบน iOS  กรณีที่
ตองการเพิ่มภาพลงบนสตรีมม่ิงวิดีโอเดิมเทาน้ัน โดยใน
ลําดับถัดไปจะไดอธิบายถึงกระบวนการตัดตอวิดีโอตาม 
AV Foundation Framework และวิธีการปรับปรุงจะแสดง
ในหัวขอที่  3 โดยหัวขอที่  4 จะแสดงผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ 
 

2. กระบวนการตัดตอวิดีโอบนไอโอเอส 
ผูวิจัยไดรวบรวม พัฒนา สรางคลาสและเมธอดตางๆ

ของกระบวนการตัดตอวิดีโอบนระบบปฏิบัติการ iOS ตาม 
AV Foundation Framework ซึ่งสามารถเขาถึงไดที่ [4] ซึ่ง
การทํางานในสวนของขั้นตอนการแกไขภาพแตละเฟรม
ของวิดีโอมีคลาสที่เก่ียวของดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งคลาส 
VEVideoEditor มีหนาที่ในการจัดการควบคุมกระบวนการ
แกไขโดยรวม โดยเฉพาะในสวนของการเขารหัสภาพ
ของวิดีโอใหเปนไฟล โดย VEVideoEditor จะดึงเอาภาพ
แ ต ใ น แ ต ล ะ เ ฟ ร ม ข อ ง วิ ดี โ อ จ า ก ค ล า ส 
VEVideoComposition  ผานวิธี componentsAtTime  และ  
VEVideoComposition จะดึงเอาภาพที่ผูใชงานและพัฒนา
ตองการแกไขเพิ่มเติมภาพ ลงบนภาพของแตละเฟรมใน
วิดีโอจาก  VEVideoComponent อีกครั้งผานวิธี 
frameImageAtTime โดย VEVideoComponent ที่รวบรวม
บน VEVideoComposition น้ันจะเปนเหมือนภาพที่ซอนกัน
เปนช้ัน (Layer) ดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อเอื้อใหผูใชงานและ
พัฒนาเพิ่มเติมภาพลงบนภาพแตละเฟรมของวิดีโอไดผาน

วิธี updateAtTime: โดยในสวนของภาพที่ไดจากวิดีโอ
ตนฉบับที่ตองการแกไขจะใชคลาส VEVideoTrack ใน
การจัดการ ซึ่งเปนคลาสลูก (Child Class) ของ 
VEVideoComponent น่ันเอง 

 

 
รูปที ่3 Class Diagram ของ VEVideoEditor 

 
โดยกระบวนการแกไขภาพแตละเฟรมของวิดีโอ

สามารถแสดงไดดังรูปที่ 1 ซึ่งจําเปนที่จะตองแปลงภาพแต
ละเฟรมจาก CMSampleBuffer ใหเปน CGImage ตาม
วิธีการที่เสนอโดย Apple [6] ที่จะทําใหสามารถแกไขผาน 
Quartz 2D Framework ซึ่งเปน Framework ที่มีหนาที่
เก่ียวกับการวาดภาพ 2 มิติทั้งบนไอโอเอสและแม็คโอเอส
เอกส (Mac OS X) [7] จากน้ันจึงนําภาพที่ไดไปเขารหัส
ตามวิธีการของ P. Volobuev [3] 

 
 

3. การปรับปรุงกระบวนการ 
 

3.1 การเพิ่มประสิทธภิาพในกระบวนการตดัตอวิดีโอ 
วิธีการที่งานวิจัยน้ีนําเสนอจะตัดกระบวนการหมุน

ภาพของวีดีโอ หมุนภาพของภาพที่ตองการเพิ่ม เน่ืองจาก
ในกระบวนการดั้งเดิมตองทําขั้นตอนทั้ง 2 เน่ืองจากภาพที่
ไดจากการบันทึกดวย iOS จะมีทิศทางการแสดงผลที่
แตกตางกันน้ันขึ้นอยูกับการหมุนของเครื่องของผูใชขณะ
บันทึกวิดีโอ จึงทําใหกระบวนการตัดตอวิดีโอจําเปน
จะตองหมุนภาพแตละภาพกลายเปนทิศทางเดียวกันกอน 
จึงจะสามารถวาดลงบน Canvas ได ซึ่งเปนกระบวนการที่
ใช เวลามาก  แตในกรณีที่ ผู ใช งานและพัฒนา
แอพพลิเคช่ันเพียงตองการซอนภาพน่ิงลงบนภาพแตละ
เฟรมของวิดีโอน้ัน โดยยังคงภาพของวิดีโอดั้งเดิมเอาไว
ทุกประการ ทําใหกระบวนการดังกลาวไมมีความจําเปน 
ดังน้ันการปรับปรุงกระบวนการจึงกําหนดใหวาดภาพจาก 
VEVideoComposition ทุกช้ันพรอมกันลงบน Canvas 



 

 

เดียวกัน แลวจึงหมุนภาพตามทิศทางของสตรีมม่ิงวิดีโอ
ดั้งเดิม กอนที่จะทําการเขารหัสภาพตอไป กระบวนการ
ใหมที่นําเสนอน้ันแสดงตามรูปที ่4 

 

 
รูปที ่4 วิธีการตัดตอภาพแตละเฟรมของวีดีโอแบบทีน่ําเสนอ 

 

3.2 การทดลอง 
ในงานวิจัยน้ีจะใชสตรีมม่ิงวิดีโอที่มีความยาว 5 วินาท ี

ที่มีความละเอียดขนาด 1280x720 pixel อัตราการแสดงผล 
30 เฟรมตอวินาที ในการทดสอบ โดยจะทําการเพิ่มภาพ 1 
ภาพที่ตําแหนงเดียวกันของวิดีโอลงบนทุกเฟรม และทํา
การวัดประสิทธิภาพ 2 คา ไดแก เวลาที่ใชในการตัดตอ
วิดีโอ และหนวยความจําที่กระบวนการตัดตอวิดีโอใชไป
ทั้งหมดในระหวางการทํางาน ซึ่งทําการทดลองกับเครื่อง 
iPad Mini บน iOS เวอรชัน 7.1.1 ซึ่งใช CPU ที่มี
สถาปตยกรรมแบบ Armv7s และพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
สําหรับการวิจัยดวย Xcode 5.1.1 โดยใชภาษา Objective-
C เปนหลัก 

 

4. ผลการทดลอง 
     จากผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
พบวาวิธีการที่นําเสนอสามารถลดเวลาในการตัดตอวิดีโอ
ลงได 66.66% และลดการใชหนวยความจําลงได 2.31% 

 

 ตารางที ่1 เวลาทีใ่ชในกระบวนการตดัตอวดีิโอ 

ขั้นตอน 

เวลาที่ใช (ms) 
ความ

แตกตาง วิธีดั้งเดิม วิธีที่นําเสนอ 

ถอดรหัสภาพ 307 277 9.78% 

แปลงภาพ* 2266 4659 -105.60% 

หมุนภาพของ
วิดีโอ 

4216 - - 

สรางภาพ 1 95 -9433.33% 

หมุนภาพที่
เพ่ิมบนวิดโีอ 

24 - - 

วาดภาพลง 
Canvas 

4053 - - 

เขารหัสภาพ 2440 395 83.83% 

อ่ืนๆ 3880 304 92.16% 

รวม 17187 5730 66.66% 

 
หมายเหตุ * ในวิธีที�นาํเสนอขั�นตอนการแปลงภาพจะรวมไปถึงขั�นตอนการหมุนภาพที�เพิ�มบนวิดีโอและวาด
ภาพลง Canvas ดว้ย เนื�องจากมีการลดกระบวนการเขา้ไวด้ว้ยกนั จึงทาํใหไ้ม่สามารถวดัแยกกนัได ้

 
ตารางที ่2 หนวยความจําทีใ่ชในกระบวนการตดัตอวิดีโอ 

 

หนวยความจํา (MB) 
ความ

แตกตาง วิธี
ดั้งเดิม 

วิธีที่
นําเสนอ 

การใชหนวยความจํา 20.338 19.8692 2.31% 

 
 
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวากระบวนการแกไขภาพ

แบบดั้งเดิมจะใชเวลาในการแกไขหมุนภาพของวิดีโอ และ
วาดภาพลง Canvas เปนระยะเวลา  24.53% และ 22.58% 
ตามลําดับ หรือคิดเปน 48.11% ของเวลาทั้งหมด ซึ่งหาก
สามารถตัดกระบวนการดังกลาวออกไปได จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพไดเปนอยางมาก 

เน่ืองจากวิธีที่ นําเสนอน้ันสามารถลดขั้นตอนการ
ทํางานที่ไมเก่ียวของได โดยสามารถตัดขั้นตอนการหมุน
ภาพของวิดีโอทําใหลดระยะเวลาลงได 24.53% ของ
กระบวนการทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถรวมขั้นตอนการหมุน
ภาพที่เพิ่มบนวีดีโอจากเดิมที่จะทําทีละช้ัน ใหทําเพียงครั้ง
เดียวทุกช้ันพรอมกันได นอกจากน้ันแลววิธีการที่นําเสนอ
ยังไมลดคุณภาพของสตริมม่ิงวิดีโออีกดวย เน่ืองจาก
วิธีการที่นําเสนอไมไดแกไขกระบวนการเขารหัสและ
ถอดรหัสวิดีโอแตอยางใด 



 

 

โดยในขั้นตอนการถอดรหัสภาพสามารถทํางานได
เร็วขึ้นน้ัน มีสาเหตุมาจากการทํางานที่เร็วขึ้นเปนอยาง
มากของการเพิ่มประสิทธิภาพ จึงทําให CPU ที่ยังคง
ทํางานไดไมเต็มที่ยังมีชวงเวลาวาง (Idle) ในการ
ประมวลผล และในสวนของขั้นตอนการเขารหัสภาพที่
สามารถทํางานไดเร็วขึ้นเปนอยางมาก มีสาเหตุมาจากการ
เปล่ียนวิธีการเขารหัสภาพที่วิธีดั้งเดิมถูกออกแบบไวอยาง
ยืดหยุน ทําใหทุกครั้งที่มีการเขารหัสภาพจะตองมีการระบุ
เวลาของเฟรมทุกครั้ง แตในขณะที่วิธีที่นําเสนอตองการ
คงรายละเอียดของวิดีโอดั้งเดิมไวทุกประการ จึงไม
จําเปนตองระบุเวลาของเฟรมที่เขารหัสอยูในขณะน้ัน ทํา
ใหกระบวนการเขารหัสสามารถทําตามลําดับได และใช
เวลานอยกวา 

สวนกระบวนการสรางภาพน้ัน จะสังเกตไดวาใชเวลา
เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก เน่ืองจากวิธีการดั้งเดิมเปนการสราง
ภาพทีละภาพ แลวคอยนําภาพแตละภาพไปวาดลงบน 
Canvas รวม แตวิธีที่นําเสนอจะใชวิธีสรางภาพพรอมๆ กัน
ขึ้นมา จึงเสียเวลาที่ใชในการสรางภาพมากกวา 

สาเหตุที่ วิธีการที่นําเสนอน้ัน สามารถลดการใช
หนวยความจําได เกิดขึ้นเน่ืองมาจากการลดทอนขั้นตอน
ลง  โดยเฉพาะการหมุนภาพซ้ําๆ จึงทําใหเครื่อง 
(Machine) ไมจําเปนตองจองหนวยความจําในสวนที่
หายไปมาเพื่อใชในกระบวนการตัดตอวิดีโออีกตอไปแลว
น้ันเอง 

 

5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
วิธีการที่นําเสนอสามารถลดเวลาในการตัดตอวีดีโอ

ลงได 66.66% โดยกระบวนการที่สามารถตัดออกไปไดคือ
การหมุนภาพของวิดีโอ และสามารถยุบกระบวนสรางภาพ
และหมุนภาพที่เพิ่มบนวิดีโอไวกับการแปลงภาพได และ
วิธีการที่นําเสนอยังสามารถลดการใชหนวยความจําลงได
อีก 2.31% อีกดวย 

 
จากวิธีการที่นําเสนอน้ัน ผูวิจัยยังคงเห็นวิธีที่สามารถ

จะเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อลดเวลาที่ใชในการตัดตอวิดีโอลง
ได แตเน่ืองดวยขอจํากัดดานเวลาในการทํางานวิจัย จึงทํา
ใหไมสามารถทําการวิจัยตอได โดยผูวิจัยไดเสนอถึง
แนวคิดในการเพิ่ม Thread โดยใหแยกระหวาง
กระบวนการถอดรหัสภาพ แปลงภาพ และเขารหัสภาพ
ออกจากกัน เน่ืองจากในปจจุบันขั้นตอนทั้งหมดยังคงทํา
ใน Thread เดียวกัน ในขณะที่อุปกรณที่ใช
ระบบปฏิบัติการไอโอเอสที่มีจําหนายในทองตลาดปจจุบัน
มี CPU จํานวน 2 Cores ซึ่งจะทําใหการแยก Thread ซึ่ง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตัดตอวิดีโอบน
ไอโอเอสได 
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