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บทที่ 4  

การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานมัลติมีเดีย 

 งานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดีย (Multimedia Graphics) เป็นงานออกแบบกราฟิกที่

ประกอบสื่อหลากหลายสื่อ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร การโต้ตอบ 

(Interactive) ถือได้ว่าเป็นการนำเสนอหรือสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากและช่วยให้ผู้รับสารมี

ความสะดวกอย่างมาก ในปัจจุบันมีการใช้งานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้กับงาน

ต่างๆ มากมาย เช่น ไตเติ้ลภาพยนตร์ การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบแอพลิเคชั่น เป็นต้น 

1. แนวคิดเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดีย 

 1.1 ความหมายของงานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดีย 

 คำว่า “มัลติ” (Multi) หมายถึง หลายๆ อย่างผสมรวมกัน และคำว่า “มีเดีย” (Media) 

หมายถึง สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เมื่อนำมารวมกันเป็นคำว่า “มัลติมีเดีย” จึงหมายถึง 

การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ ผสมผสานด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง 

(Still Image) ภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชั่น (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดย

ผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive 

Multimedia) และได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยผลงานที่มีคุณภาพนั้นจะสามารถ

สะท้อนบุคลิกได้เป็นอย่างดี และมีลูกเล่นที่น่าสนใจโดยสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับสารได้อย่าง     

ครบถ้วน (ปาพจน์ หนุนภักดี, 2553, น. 327) 

 

ภาพที่  4.1 สื่อการเรียนการสอน CAI 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 
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ภาพที่  4.2 งานโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 

 1.2 องค์ประกอบของงานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดีย 

 มัลติมีเดียประกอบด้วยหลากสื่อ 5 ชนิด ประกอบด้วย 

 1) ข้อความหรือตัวอักษร (Text) 

 2) ภาพนิ่ง (Image) 

 3) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

 4) เสียง (Sound) 

 5) ภาพวิดีโอ (Video) 

 สื่อต่างๆ นำมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อใช้สำหรับการปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบ 

(Interaction) ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถเลือกกระทำต่อ

มัลติมีเดียได้ตามต้องการ ขึ้นกับลักษณะของการออกแบบระบบเชื่อมโยงต่างๆ จึงถือได้ว่า          

การปฏิสัมพันธ์ในมัลติมีเดียเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก 

         1.3 ประโยชน์ของงานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดีย 

     ประโยชน์ของงานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดียมีมากมายดังที่ฉัตรชัย ศรีสม (2553) 

อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้ 

 - ง่ายต่อการใช้งานและสัมผัสได้ถึงความรู้สึก การออกแบบมัลติมีเดียผู้ออกแบบจำเป็น

ต้องมีการจัดทำให้มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งานตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อประโยชน์ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกจากการสัมผัสกับวัตถุที่ปรากฎอยู่

บนจอภาพ ได้แก่ รูปภาพ ไอคอน ปุ่มและตัวอักษร เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและเข้าถึง

ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงตามความต้องการ 
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 - สร้างเสริมประสบการณ์ ผู้ใช้จะได้รับการสั่งสมประสบการณ์จากการใช้สื่อเหล่านี้ในแง่

มุมที่แตกต่างกันซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงวิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ตัวอย่างเช่น       

ผู้ใช้ได้เคยเรียนรู้วิธีการใช้ปุ่มต่างๆ เพื่อเล่นเกมส์บนคอมพิวเตอร์มาก่อน และเมื่อได้มาสัมผัสเกมส์

ออนไลน์ใหม่ๆ ก็สามารถเล่นเกมส์ออนไลน์ได้อย่างไม่ติดขัด 

 - เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ จากประสบการณ์ที่ได้รับการสั่งสมมา ดังนั้น การนำ

สื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การเล่น

เกมส์คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเล่นจากระดับที่ง่ายไปยังระดับที่ยาก

ยิ่งๆ ขึ้นไป 

 - เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น ด้วยคุณลักษณะขององค์ประกอบของมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น

ข้อความหรือตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวิดีโอ สามารถที่จะสื่อความหมายและเรื่อง

ราวต่างๆ ได้แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการนำเสนอ 

 - คุ้มค่าในการลงทุน การใช้โปรแกรมด้านมัลติมีเดียจะช่วยลดระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องการเดินทาง การจัดหาวิทยากร การจัดหาสถานที่ การบริหารตารางเวลา และการเผยแพร่ช่อง

ทางเพื่อนำเสนอสื่อ เป็นต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 

 - เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้ งานออกแบบมัลติมีเดียมีขีดความสามารถในการผลิตสื่อ

การนำเสนอและการติดต่อสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ ผู้ใช้สามารถได้รับประโยชน์และยังได้รับ

ความเพลิดเพลินในการเรียนรู้อีกด้วย เช่น การออกแบบเว็บเพ็จ (Web Page) ที่มีความสวยงามและ

สามารถประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ ได้หลากหลาย และมีรูปแบบที่น่าสนใจก็จะสามารถสร้างประสิทธิผลใน

การเรียนรู้ให้มากขึ้นได้ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเว็บเพจ 

 การออกแบบและสร้างสรรค์เว็บไซต์จะต้องใช้จินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ เกิดจาก

การได้พบเห็นสิ่งรอบตัวแล้วนำมาดัดแปลงให้เข้ากับงานที่ต้องการการออกแบบเว็บไซต์เช่นเดียวกัน  

นักออกแบบสามารถดัดแปลงสิ่งรอบตัวต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบเว็บให้สร้างสรรค์

และมีประสิทธิภาพได้ แหล่งที่มาของแนวความคิดอาจได้จากการศึกษาเว็บไซต์ต่างๆ และสื่งสิ่งพิมพ์
เวบ็ไซตเ์ปน็พืน้ฐานการศกึษาทีส่ามารถพบเหน็ไดง้า่ย  ซึง่แสดงถงึแนวคดิ  ประสบการณ ์ ความสามารถ

ของนักพัฒนาเว็บ สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ นิตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์เหล่านี้มักจะมีการออกแบบ
ให้สวยงามอยู่แล้ว ดังนั้นนักออกแบบจึงสามารถเรียนรู้การจัดองค์ประกอบตามสิ่งพิมพ์เหล่านั้นทั้ง

ด้านโทนสี ตำแหน่งข้อมูล รูปแบบตัวอักษรและการเลือกรูปภาพประกอบมาประยุกต์ใช้กับ          

การออกแบบหน้าเว็บได้ 
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  1) โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง หน้าแรกที่แสดงข้อมูลของเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่จะ

ออกแบบให้มีหน้าตาและสีสันที่ดึงดูดใจ และมักมีการสร้างลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจอื่นๆ  

 

ภาพที่  4.3 หน้าโฮมเพจ (Home Page: Milwaukee Ballet School & Academy) 

ที่มา: Milwaukee Ballet School & Academy (n.d.) 

 2) เว็บเพจ (Web Page) หมายถึง หน้าเว็บที่ใช้แสดงข้อมูลต่างๆ โดยมีการใส่ข้อความ ภาพ 

เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งแต่ละเว็บเพจจะมีการเชื่อมโยงหรือลิงค์เพื่อให้ผู้เข้ามาชมสามารถ

คลิกเรียกดูหน้าเว็บเพจอื่นๆ ได้อย่างสะดวก 

 3) เว็บไซต์ (Website) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายๆ หน้า รวมถึงหน้าโฮมเพจที่แสดงข้อมูล

ทั้งหมดและเชื่อมโยงถึงกันด้วยลิงค์ 

 4) โดเมนเนม (Domain Name) หมายถึง ชื่อในการเรียกเข้าเว็บไซต์ ซึ่งในการตั้งชื่อโดเมน

เนมจะต้องพิจารณาถึงจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์เว็บไซต์ ได้แก่ www.iamneedesign.com 

www.corperate.com เป็นต้น 

 สามารถแบ่งเว็บไซต์ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 8 ประเภท ตามลักษณะของเนื้อหาและรูปแบบ

ของเว็บไซต์ ซึ่งกลุ่มเว็บไซต์ทั้ง 8 ประเภทนั้น ได้แก่ 

 1) เว็บไซต์ท่า (Portal Site) หมายถึงเว็บไซต์ที่ให้บริการต่างๆ ได้แก่ การบริการค้นหาที่รวม

ลิงค์ของเว็บไซต์ไว้จำนวนมาก ข้อมูลที่มีสาระและบันเทิงหลากหลายประเภท บริการดูหนังฟังเพลง 

ดูดวง ท่องเที่ยว ไอที เกม สุขภาพ เป็นต้น 

 2) เว็บไซต์ข่าว (News Site) คือเว็บไซต์ที่พัฒนาโดยองค์กรข่าวหรือสถาบันสื่อสารมวลชน

ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและติดตามข่าวได้ทุกเวลา 

http://www.iamneedesign.com
http://www.corperate.com
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ภาพที่  4.4 เว็บไซต์ข่าว (Website: BBC News) 

ที่มา: BBC News (n.d.) 

 3) เว็บไซต์ข้อมูล (Information Site) คือเว็บไซต์ที่ให้บริการการสืบค้นข้อมูลหรือข้อเท็จจริง

ต่างๆ องค์กรต่างๆ นิยมพัฒนาเว็บข้อมูลของตนขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการค้นคว้าข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรของตน 

 

ภาพที่  4.5 เว็บไซต์ข้อมูล (Website: Public Agenda) 

ที่มา: Public Agenda (n.d.) 

 4) เว็บไซต์ธุรกิจหรือการตลาด (Business/Marketing Site) คือเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดย 

องค์กรธุรกิจต่างๆ มีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

เพื่อเพิ่มผลกำไรทางการค้าด้วย 
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ภาพที่  4.6 เว็บไซต์ธุรกิจหรือการตลาด (Website: Benefit Cosmetics) 

ที่มา: Benefit Cosmetics (n.d.) 

 5) เว็บไซต์การศึกษา (Educational Site) คือเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยสถาบันการศึกษาหรือ

องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ บริการการเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) 

 

ภาพที่  4.7 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ม.ป.ป.) 
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 6) เว็บไซต์บันเทิง (Entertainment Site) คือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความบันเทิง 

อาทิเช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ดารา กีฬา เกม ความรัก บทกลอน การ์ตูน เรื่องขำขัน เป็นต้น 

 7) เว็บไซต์องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-profit Organization Site) คือเว็บไซต์ที่สร้าง

ขึ้นโดยองค์การที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างและช่วยเหลือสังคมโดยที่ไม่หวังผลกำไร ได้แก่ สมาคม 

ชมรม มูลนิธิ และโครงการต่างๆ อาจมีจุดประสงค์เฉพาะที่แตกต่างกัน เช่น เพื่อทำความดี 

สร้างสรรค์สังคม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

 

ภาพที่  4.8 เว็บไซต์องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Website: World Wildlife Fund) 

ที่มา: World Wildlife Fund (n.d.) 

 8) เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal Site) คือเว็บไซต์ที่สร้างโดยบุคคล กลุ่มคน หรือครอบครัวโดย

อาจจะจัดทำขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น แนะนำตนเอง โชว์รูปภาพ แสดงความคิดเห็น เขียน

ไดอารี่ประจำวัน นำเสนอผลงาน ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ 

 

ภาพที่  4.9 เว็บไซต์ส่วนตัว (Website: WISIT PO) 

ที่มา: WISIT PO (n.d.) 
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 2.1 ส่วนประกอบสำคัญของเว็บเพจ 

 ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ  สามารถจำแนกออกเป็น  4  ส่วน  ได้แก่ 

 

ภาพที่  4.10 ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ค) 

  2.1.1 ส่วนหัวของเว็บเพจ  (Page  Header)  เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมาก

ที่สุดประกอบด้วยชื่อของเว็บไซต์หรือชื่อหัวข้อของเว็บเพจย่อย   เมนูรายการเชื่อมโยง   (Navigation  

Bar)  และแบนเนอร์โฆษณา  (Banner)  หลักการออกแบบส่วนหัวของเว็บเพจ  คือ  ต้องระบุชื่อหรือ

สัญลักษณ์ขององค์กรทุกครั้ง  เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์ทราบอยู่เสมอว่ากำลังชมเว็บใดอยู่  นอกจากจะระบุ

ชื่อเว็บไซต์ทุกครั้งที่มีการเชื่อมโยงแล้ว อาจใช้วิธีสร้างความสม่ำเสมอให้เก็บเว็บเพจย่อยโดยออกแบบ

รูปลักษณ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  ซึ่งผู้ชมเว็บไซต์จะเข้าใจง่ายขึ้นว่าเป็นเพจย่อยของเว็บใด 

  2.2.2 ส่วนของเนื้อหา (Page Content) “เนื้อหา” เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อ   

การตัดสินใจเลือกชมข้อมูลของผู้ชมเว็บว่าควรออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่ การออกแบบส่วนเนื้อหา  จะ

ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่า หน้าเว็บนั้นต้องการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด จากนั้นจึงค้นหา

ข้อมูลให้ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องมากที่สุด โดยใช้วิธีคาดเดาความต้องการของผู้ชมเว็บไซต์ต่อข้อมูล

ที่ได้รับ 
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  2.2.3 สว่นคอลมันก์ารเชือ่มโยง (Page Sidebar) คอลมันก์ารเชือ่มโยง เปน็เครือ่งมอื

ที่พัฒนาเว็บจะกำหนดไว้เพิ่มเติม (ไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้ก็ได้) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ชม 

การออกแบบส่วนคอลัมน์เชื่อมโยงจะเน้นคุณสมบัติด้านความง่ายต่อการใช้งานและความสม่ำเสมอ

บนหน้าเว็บ 

  2.2.4 ส่วนท้ายของเว็บเพจ (Page Footer) ส่วนท้ายของเว็บเพจ เป็นส่วนที่ระบุ

รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น ลิขสิทธิ์ ผู้จัดทำ สถานที่ติดต่อ รวมทั้งรายการเชื่อมโยง โดย      

การออกแบบส่วนท้ายของเว็บเพจจะเน้นความสม่ำเสมอเช่นเดียวกับส่วนหัวของเว็บเพจ กล่าวคือ

ส่วนท้ายของเว็บเพจจะต้องปรากฏอยู่ในทุกเว็บเพจย่อย 

 2.3 ขั้นตอนการออกแบบเว็บเพจ 

 ในการออกแบบเว็บเพจนั้นจำเป็นต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นๆ  ว่า

ต้องการให้มีภาพลักษณ์ขององค์กรมีลักษณะอย่างไร นักออกแบบจะต้องทำการศึกษาข้อมูลต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับองค์กร กลุ่มเป้าหมายและศึกษาข้อมูลของคู่แข่งให้ชัดเจน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

การออกแบบจนนำมาสู่แนวความคิดในการออกแบบ  

  2.3.1 กำหนดเป้าหมายและวางแผนงาน 

   - กำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ 

   - กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

   - กำหนดขอบเขตเนื้อหา และรวบรวมข้อมูลเนื้อหา 

   - เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น 

   - เตรียมทักษะและบุคลากร 

   - ประมาณการค่าใช้จ่าย 

  2.3.2 เลือกเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) และจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain 

Name) 

    - เลือกเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) 

    - จดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name) 

  2.3.3 ออกแบบเว็บไซต์ 

   - การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure Design) 

   - การออกแบบระบบเนวิเกชั่น (Site Navigation Design) 

   - การออกแบบเว็บเพจ (Page Design) 

  2.3.4 ลงมือสร้างและทดสอบ 

   - รูปแบบของเว็บไซต์ 

   - ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ 
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   - โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ 

   - ลงมือสร้างเว็บไซต์ 

  2.3.5 ประชาสัมพันธ์ให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก 

  2.3.6  ดูแล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2.4 การใช้งานเครื่องมือสำหรับออกแบบเว็บเพจ 

 เมื่่อทำการออกแบบเว็บเพจจำเป็นต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือที่

เกี่ยวข้อง  2 ตัว คือ เครื่องมือตัดภาพ  (Slice Tool) และเครื่องมือแก้ไขการตัดภาพ  (Slice 

Select Tool) ซึ่งมีความสำคัญมากในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการออกแบบเลย์เอาท์ของเว็บเพจเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว  

 2.4.1 เครื่องมือตัดภาพ  (Slice Tool) 

 ใช้เมื่อต้องการตัดภาพออกเป็นส่วนๆ ซึ่งใช้งานกับการสร้างเว็บเพจ โดยมีวิธีการใช้งาน

ดังนี้ 

  -  เปิดงานออกแบบเลย์เอาท์ของเว็บเพจ 

  -  ใช้เครื่องมือแดรกเมาส์คลุมภาพที่ต้องการ จะปรากฏกรอบรอบภาพและตัวเลข

แสดงลำดับของภาพ 

  - แดรกเมาส์คลุมภาพซ้ำๆ ไปบนงานที่เหลือ โดยจะต้องให้กรอบเส้นทับกันพอดี 

เพื่อป้องกันปัญหาเมื่อนำไปใช้งาน เพราะจะเกิดภาพเล็กๆ ซ้อนกัน 

 2.4.2 เครื่องมือแก้ไขการตัดภาพ  (Slice Select Tool) 

 หลังจากที่ตัดภาพด้วยเครื่องมือตัดภาพ  (Slice Tool) แล้ว และพบว่าเส้นที่สร้างไว้

ยังไม่ชิดกันพอดีหรือสร้างมากเกินไป สามารถใช้เครื่องมือแก้ไขการตัดภาพ  (Slice Select 

Tool) จัดการได้ดังนี้ 

  -  งานออกแบบเลย์เอาท์ของเว็บเพจหลังจากที่ตัดภาพด้วยเครื่องมือตัดภาพ  

(Slice Tool) แล้ว 

  - ใช้เครื่องมือแก้ไขการตัดภาพ  (Slice Select Tool) คลิกในส่วนที่ต้องการ

แก้ไข 

  -  แดรกเมาส์ปรับแต่งขอบเขต 

  - หากมีส่วนที่ตัดมากเกินไปให้คลิกขวาเปิดชุดคำสั่ง จากนั้นเลือกคำสั่ง Delete 

Slice เพื่อลบทิ้งไป 

 สามารถปรับแต่ง Slice ภาพที่สร้างขึ้นให้เท่ากันได้ด้วยคำสั่ง Divide Slice โดยสามารถ

กำหนดขนาดแต่ละชิ้นให้เท่ากันจากออปชั่นบาร์ (Option Bar) 
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  - ใช้เครื่องมือตัดภาพ  (Slice Tool) แดรกเมาส์คลุมส่วนที่ต้องการให้มีขนาด

เท่ากัน 

  -  ใช้เครื่องมือแก้ไขการตัดภาพ  (Slice Select Tool) แล้วคลิกปุ่ม Divide... 

ที่ออปชั่นบาร์ (Option Bar) 

  -  คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Divide Vertically Into จากนั้นกำหนดจำนวนช่องที่

ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK 

  - จะได้ส่วนของภาพทั้งหมด 5 ช่อง โดยจะมีขนาดเท่ากันตามที่กำหนด 

 2.5 การบันทึกไฟล์เพื่องานออกแบบเว็บไซต์ 

 การบันทึกไฟล์ภาพสำหรับเว็บไซต์นั้นแตกต่างจากการบันทึกโดยทั่วไป เนื่องจากจะต้องบีบ

อัดขนาดไฟล์ภาพให้เล็กลงเพื่อให้โหลดแสดงผลได้รวดเร็วแต่สามารถแสดงผลรายละเอียดที่คงเดิม 

สามารถเรียกใช้คำสั่งในการบันทึกไฟล์สำหรับเว็บไซต์ได้จากการคลิกเมนู File > Save for Web 

 

ภาพที่  4.11 ส่วนประกอบของหน้าต่าง Save for Web 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 

 1)  ชุดเครื่องมือสำหรับการเลือกภาพที่ Slice ไว้ หรือเลื่อนดูภาพส่วนต่างๆ  

 2)  เลือกจำนวนภาพในการเปรียบเทียบไฟล์ผลลัพธ์แต่ละแบบ 

 3)  กำหนดคุณสมบัติภาพ เช่น ประเภทของไฟล์ การบีบอัดสี คุณภาพของไฟล์ จะแตก

ต่างไปตามประเภทไฟล์ที่เลือกบันทึก 
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 4)  ขนาดไฟล์ภาพเดิม 

 5)  ประเภทไฟล์ภาพ ขนาดภาพหลังจากบีบอัดแล้ว และเวลาในการดาว์โหลดภาพเมื่อ

นำไปใช้บนเว็บไซต์ 

 6)  ระบุความกว้างและความสูงของไฟล์ผลลัพธ์ 

 7)  กำหนดคุณสมบัติสำหรับภาพ Animation 

 การบันทึกภาพสำหรับเว็บไซต์ จะต้องเลือกรูปแบบไฟล์ให้เหมาะสมกับภาพที่ใช้ เช่น 

ภาพถ่ายควรเลือกสกุลเป็น JPEG ภาพลายเส้นและภาพเคลื่อนไหวควรเลือกสกุลเป็น GIF ถ้าต้องการ

บันทึกภาพให้มีพื้นหลังเป็นแบบโปร่งใสควรเลือกสกุลเป็น PNG  

 

ภาพที่  4.12 การเลือกสกุลของไฟล์ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 

 1) ชุดเครื่องมือสำหรับการเลือกภาพ 

 2) คลิกเลือก 2-Up เพื่อใช้เปรียบเทียบค่าปรับแต่ง 

 3) ขนาดไฟล์ภาพเดิม 

 4) ขนาดไฟล์ภาพที่เล็กลง 
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 5) คลิกเลือกสกุลของไฟล์ที่ต้องการ  

 6) จากนั้นบันทึกไฟล์โดยคลิกปุ่ม Save...  

3. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 

 ภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชั่นนั้นสร้างและกระตุ้นความสนใจได้อย่างมากกับคนทุกเพศ ทุกวัย 

ด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ที่มักจะสนใจดูภาพก่อนตัวอักษร และหากเป็นภาพที่เคลื่อนไหวด้วยแล้วยิ่ง

สร้างความสนใจมากยิ่งขึ้น ภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชั่นนั้นมีบทบาทกับงานหลายด้านและหลาย

วงการ ซึ่งองค์กรต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท สอดแทรกไปกับงานสื่อสารข้อมูล งาน

ประชาสัมพันธ์ หรือในแวดวงการศึกษาก็มีการใช้ภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชั่นในการผลิตสื่อการเรียน

การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น จดจำมากยิ่งขึ้น ภาพเคลื่อนไหวหรือ      

อนิเมชั่นนั้นสามารถอธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อน เข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะมีความสวยงาม   

น่ารักสดใสประกอบกับเสียงที่ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

 การสร้างภาพเคลื่อนไหวเกิดจากการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพด้วยความเร็วสูง จากหลักการ

เรื่องภาพติดตา โดยเมื่อเห็นภาพนิ่งภาพหนึ่งก็จะเกิดการจดจำและเข้าใจว่าภาพนั้นๆ คืออะไรแล้ว

เมื่อนำเอาภาพนิ่งหลายๆ ภาพมาเล่นติดต่อกันด้วยความเร็วอย่างเช่น 25 ภาพต่อ 1 วินาที จะรู้สึกได้

ว่ากำลังเห็นภาพเคลื่อนไหว  

 อนิเมชั่นถือกำเนิดอย่างจริงจังเมื่อนักวิทยาศาสตร์ชื่อโธมัส อันวา เอดิสัน (Thomas      

Alva Edison) ประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพและเครื่องฉายได้ พร้อมๆ กับบริษัทอีสท์แมนได้ปรับปรุง

คุณภาพของฟิล์ม  

 ในปัจจุบันหลังจากนั้นการสร้างอนิเมชั่นก็ได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด โดยแบ่งตามวิธีการ

สร้างผลงานเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 1) อนิเมชั่นแบบดั้งเดิม (Traditionnal Animation) ได้แก่ อนิเมชั่น 2 มิติ ที่วาดด้วยมือ 

และระบายสีลงสีในแผ่นเซลลูลอยด์ (Cels Animation) คัท-เอาท์ อนิเมชั่น (Cut-Out Animation) 

ที่เป็นการตัดกระดาษให้เป็นรูปต่างๆ หรือ สต็อปโมชั่น (Stop Motion) ที่สร้างจากวัสดุต่างๆ ที่อยู่

รอบตัวเรา 
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ภาพที่  4.13 อนิเมชั่นแบบดั้งเดิม (Traditional Animation: Sleeping Beauty) 

ที่มา: Joshuanava (n.d.) 

 

ภาพที่  4.14 อนิเมชั่นแบบสตอปโมชั่น (Stop Motion: Chicken Run) 

ที่มา: The Telegraph (n.d.) 

 2) คอมพิวเตอร์อนิเมชั่น (Computer Animaton) ที่เกิดจากการสร้างด้วยระบบดิจิทัล 

ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ คอมพิวเตอร์อนิเมชั่นเป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัย

เครื่องมือที่สร้างจากซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยในการสร้าง ดัดแปลง และให้แสง-เงาภาพ 

ตลอดจนการบันทึกประมวลผลการเคลื่อนไหวต่างๆ โดยเครื่องมือที่ว่าประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นจากระเบียบวิธี ขั้นตอนวิธี หลักการหรือการคำนวณต่างๆ 
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ภาพที่  4.15 คอมพิวเตอร์อนิเมชั่น (Computer Animation: Monster Inc.) 

ที่มา: Online The Telegraph (n.d.) 

 ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ (2532) ได้สรุปหลักการและคุณสมบัติของงานอนิเมชั่นไว้ดังนี้ 

     1) สามารถใช้จินตนาการได้อย่างไม่มีขอบเขต 

     2) สามารถอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยากให้ง่ายขึ้น 

     3) ใช้อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ 

     4) ใช้อธิบายหรือเน้นส่วนสำคัญให้ชัดเจนและกระจ่างขึ้นได้  

 ภาพเคลื่อนไหวและงานอนิเมชั่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้มากมายเช่นงาน

ภาพยนตร์และโทรทัศน์ งานพัฒนาเกมส์ งานสถาปัตยกรรม งานก่อสร้าง งานด้านวิทยาศาสตร์  หรือ

งานพัฒนาเว็บไซต์  เป็นต้น (ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ, 2552: 222) โดยเฉพาะในการสื่อสารผ่านทาง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาพเคลื่อนไหวมีบทบาทอย่างมากในการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูล ซึ่งจะ

เห็นได้จากการพัฒนาผลงานอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหวซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคที่ผู้บริโภครับ

ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว อินโฟกราฟิกสามารถตอบโจทย์นี้โดยการย่อยและจัดข้อมูลให้เป็นหมวด

หมู่นำเสนอผ่านภาพและตัวอักษรที่สวยงามและสื่อสาร 

 

ภาพที่  4.16 โมชั่นกราฟิก (Motion Graphic : Care to Click Infographic Animation) 

ที่มา: MotionDesignCommun (2012) 
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 3.1 การเตรียมไฟล์เพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

 การสร้างภาพเคลื่อนไหวคือการนำภาพนิ่งหลายๆ ภาพมาเรียงกันอย่างต่อเนื่องด้วยระยะ

เวลาที่รวดเร็ว เพราะฉะนั้นผู้ออกแบบจะต้องวางแผนการทำงานและเตรียมภาพนิ่งล่วงหน้า ในการ 

เตรียมภาพนิ่งนั้นอาจใช้ภาพถ่าย ภาพที่ออกแบบจากโปรแกรมสำหรับตกแต่งภาพ หรือภาพจาก

โปรแกรมสร้างภาพก็ได้ สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมโฟโต้ชอปนั้นสามารถทำได้โดย

เรียกใช้พาเนลสร้างภาพเคลื่อนไหว (Timeline Panel) ผ่านทางเมนู Window > Timeline 

 

ภาพที่  4.17 ตัวอย่างภาพนิ่งที่มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฆ) 

 ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวจากพาเนลสร้างภาพเคลื่อนไหว (Timeline Panel) มี 2 รูปแบบ

ให้เลือกใช้ คือ แบบ Create Video Timeline และแบบ Create Frame Animation  

 

ภาพที่  4.18 ส่วนประกอบของพาเนลสร้างภาพเคลื่อนไหว (Timeline Panel) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ค) 

 เมื่อคลิกเลือกทำงานกับ Create Video Timeline จะมีเครื่องมือสนับสนุนการสร้างภาพ

เคลื่อนไหวในรูปแบบ Video โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 
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ภาพที่  4.19 เครื่องมือการทำงานในรูปแบบ Create Video Timeline 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฆ) 

 1)  ปรับอนิเมชั่นแบบวิดีโอเป็นแบบเฟรม 

 2)   เรนเดอร์ (Render) วิดีโอ 

 3)   ใส่เสียงลงใน Timeline 

 4)   ใส่วิดีโอลงใน Timeline 

 5)   เพิ่มมีเดียใหม่ลงไปในแทร็กที่ทำงานอยู่ 

 6)   ปุ่มควบคุมการเล่น 

 7)   ปุ่มเปิดปิดเสียง 

 8)   ปุ่มควบคุมการเล่นวิดีโอ 

 9)   ตัดคลิปที่เพลย์เฮด (Playhead) 

 10) ใส่ทรานซิสชั่น (Transition) 

 11) เพลย์เฮด (Playhead) 

 เมื่อคลิกเลือกทำงานกับ Create Frame Animation จะมีเครื่องมือสนับสนุนการสร้างภาพ

เคลื่อนไหวในรูปแบบเฟรม (Frame) โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 
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ภาพที่  4.20 เครื่องมือการทำงานในรูปแบบ Create Frame Animation 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ง) 

 1)  เฟรม (Frame) คือส่วนที่ใช้แสดงลำดับของภาพต่อเนื่อง 

 2)  กำหนดเวลาในการแสดงภาพในแต่ละเฟรม 

 3)  ปรับอนิเมชั่นแบบเฟรมเป็นแบบวิดีโอ 

 4)  จำนวนรอบในการแสดงภาพ 

 5)  ปุ่มควบคุมการเล่น 

 6)  สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบทวีน (Tween) 

 7)  สร้างเฟรมใหม่ 

 8)  ลบเฟรม 

 3.2 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบทวีน (Tween) 
 ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมโฟโต้ชอปนั้น ควรเตรียมภาพและข้อความไว้ โดย
แยกเป็นเลเยอร์ไว้จะช่วยให้การสร้างภาพเคลื่อนไหวสะดวกยิ่งขึ้น 
 ภาพเคลื่อนไหวแบบทวีน (Tween) เป็นภาพเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง สามารถ
ทำได้โโยการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของวัตถุ หลังจากนั้นคำสั่งจะจัดการสร้างเฟรมใหม่ต่อ
เนื่องให้โดยอัตโนมัติ 
 1)  เปิดภาพที่เตรียมไว้ คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการทำงาน 
 2)  ใช้เครื่องมือลูกศร (Move Tool) ย้ายวัตถุไปยังจุดเริ่มต้น 
 3)  คลิกเมนู Window > Timeline เพื่อเปิดพาเนลสร้างภาพเคลื่อนไหว  
 4)  คลิกปุ่ม Create Frame Animation ในพาเนลจะสร้างเฟรมที่ 1 ให้ทันที 

 5) คลิกปุ่ม  (Duplicates selected frames) ในพาเนลจะสร้างเฟรมที่ 2 ให้
ทันที 
 6)  ใช้เครื่องมือลูกศร (Move Tool) ย้ายวัตถุไปยังจุดสุดท้ายที่ต้องการให้หยุด 
 7) กดแป้น Shift แล้วคลิกเลือกเฟรมทั้งสองเฟรมในพาเนลสร้างภาพเคลื่อนไหว 

(Timeline Panel) จากนั้นคลิกปุ่ม  (Tweens animation frames)  
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 8) จะปรากฏหน้าต่าง Tween จากนั้นกำหนดจำนวนเฟรมที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK 

 

ภาพที่  4.21 หน้าต่าง Tween 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559จ) 

 9) คำสั่งจะแทรกเฟรมใหม่เข้าไประหว่างเฟรมที่ 1 และเฟรมที่ 2 

  

ภาพที่  4.22 เฟรมใหม่ที่เข้าแทรกระหว่างเฟรมที่ 1 และเฟรมที่ 2 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฉ) 

 10) สามารถคลิกปุ่มเล่น (Plays animation) เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวได้ทันที 
 การกำหนดเวลาและจำนวนรอบของภาพเคลื่อนไหว สามารถระบุความเร็วในการเปลี่ยน
ภาพจากเฟรมหนึ่งไปยังอีกเฟรมหนึ่งได้ และสามารถระบุจำนวนรอบในการแสดงภาพเคลื่อนไหวได้
ด้วยวิธีการดังนี้ 
 1)  กดแป้น Shift ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกเฟรมที่ต้องการหรือเลือกทั้งหมด 
 2) คลิกปุ่มลูกศร จากนั้นเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ คลิกเลือก Other...เพื่อกำหนดช่วง
เวลาด้วยตนเอง 
 3) คลิกปุ่มลูกศร จากนั้นคลิกจำนวนรอบหรือเลือก Forever เพื่อให้แสดงต่อเนื่อง 
คลิกเลือก Other...เพื่อกำหนดจำนวนรอบด้วยตนเอง 



20

 3.3 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมบายเฟรม (Frame by Frame) 
 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมบายเฟรม (Frame by Frame) มีหลักการที่การซ่อนหรือ
แสดงภาพบนพาเนล layer โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1) เปิดภาพที่เตรียมไว้ คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการทำงาน 
 2) คลิกเมนู Window > Timeline เพื่อเปิดพาเนลสร้างภาพเคลื่อนไหว 

 3) คลิกปุ่ม  (Duplicates selected frames) ในพาเนลจะสร้างเฟรมที่ 2 ให้
ทันที 
 4). คลิกปิดตาเพื่อซ่อนวัตถุที่พาเนลเลเยอร์ 

 

ภาพที่  4.23 การคลิกปิดตาเพื่อซ่อนวัตถุ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ช) 

 5) เมื่อคลิกปุ่มเล่น (Plays animation) จะเห็นภาพกระพริบสลับไปมาทันที 

 

ภาพที่  4.24 การเล่นภาพกระพริบสลับไปมา 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ซ) 
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 3.4 การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากไฟล์วิดีโอ 
 เพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวดูสมจริงมากขึ้น สามารถนำไฟล์วิดีโอเข้ามาใช้งานประกอบได้ โดย
คลิกเมนู File > Import > Video Frames to Layers สำหรับวิธีการนำเข้า (Import) ไฟล์วิดีโอมีวิธี
การดังนี้ 
 1) คลิกเมนู File > Import > Video Frames to Layers จากนั้นเลือกไฟล์วิดีโอที่
ต้องการใช้งาน 
 2) เมื่อคลิกเลือกไฟล์แล้วจะปรากฏหน้าต่างของ Import Video to Layers ขึ้น จาก
นั้นคลิกเลือก Selected Range Only  
 

 

ภาพที่  4.25 หน้าต่างของ Import Video to Layers 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฌ) 

 3) กำหนดจำนวนเฟรมที่ต้องการ เพื่อนำมาสร้างเป็นอนิเมชั่น 
 4) คลิกเครื่องหมายถูกหน้าคำสั่ง Make Frame Animation 
 5) กำหนดช่วงที่ต้องการนำมาใช้งาน จากนั้นคลิกปุ่ม OK 
 6) เฟรมภาพในช่วงที่เลือกไว้ จะถูกนำมาใส่ไว้ในพาเนลสร้างภาพเคลื่อนไหว 
(Timeline Panel) สามารถปรับแต่งโดยการเพิ่มข้อความหรือใส่ลักษณะพิเศษ (Effect) เพิ่มเติมได้
ตามต้องการ 
 3.5 การบันทึกภาพ 
 การบันทึกภาพอนิเมชั่นไปใช้งาน จะต้องกำหนดค่าต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน มี
วิธีการดังนี้ 
 1) คลิกเมนู File > Save for Web เพื่อเปิดคำสั่ง 
 2) คลิกเลือกไฟล์แบบ GIF พร้อมกับปรับแต่งคุณภาพไฟล์ 
 3) กำหนดจำนวนรอบในการเล่นอนิเมชั่น 
 4) คลิกปุ่ม Preview... เพื่อตรวจสอบ 
 5) คลิกปุ่ม Save... เมื่อผลลัพธ์ที่ตรวจสอบมีความถูกต้องแล้ว 
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ภาพที่  4.26 หน้าต่างของคำสั่ง Save for Web 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ญ) 

สรุป  

 งานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดีย (Multimedia Graphics) เป็นการผสมผสานสื่อที่หลาย

หลายเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น 

สื่อเพื่อการเรียนการสอน เว็บไซต์ ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น 

 เว็บไซต์มีบทบาทอย่างมากต่อการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารข้อมูล ทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนล้วนแต่ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ในการทำธุรกรรมต่างๆ ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างมาก ส่ง

ผลต่อการพัฒนารูปแบบในการออกแบบเว็บเพจให้มีความดึงดููดเป็นที่สนใจกับผู้เข้ามาชม  

 ส่วนประกอบสำคัญของหน้าเว็บเพจมี  4  ส่วน  ได้แก่  

  - ส่วนหัวของเว็บเพจ  (Page  Header)  

  - ส่วนของเนื้อหา  (Page Content)   

  - ส่วนคอลัมน์การเชื่อมโยง  (Page Sidebar)   

  - ส่วนท้ายของเว็บเพจ  (Page Footer)  
 ขั้นตอนในการออกแบบเว็บไซต์ จะต้องมีการค้นคว้้าหาข้อมูลเพืื่อวางแผนงาน วางโครงสร้าง

ของเว็บ จากนั้นจึงจะสามารถทำการออกแบบเว็บเพจได้ เครื่องมือสำคัญหลังจากการออกแบบ

เลย์เอาท์ของเว็บเพจเสร็จสมบูรณ์แล้วคือ เครื่องมือตัดภาพ  (Slice Tool) และเครื่องมือแก้ไข
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การตัดภาพ  (Slice Select Tool) ซึ่งใช้ในการตัดชิ้นส่วนของภาพเพื่อนำไปประกอบเป็นเว็บเพจ

ในอีกโปรแกรมหนึ่ง 

 การสร้างภาพเคลื่อนไหวหรืองานอนิเมชั่นนั้นมีบทบาทกับงานหลายด้านและหลายวงการ 

หลายองค์กรนำไปประยุกต์ใช้งานสื่อสารข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ หรือเพิ่มรายได้จากการประกอบ

ธุรกิจ เพราะภาพเคลื่อนไหวหรืองานอนิเมชั่นช่วยกระตุ้นความสนใจได้อย่างมากกับคนทุกเพศ ทุกวัย 

ภาพเคลื่อนไหวเกิดจากการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพด้วยความเร็วสูง จากหลักการเรื่องภาพติดตา 

มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว การสร้างอนิเมชั่นมีวิธีการสร้างผลงานเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) อนิ

เมชั่นแบบดั้งเดิม (Traditionnal Animation) เป็นภาพเคลื่อนไหวที่สร้างจากการวาดด้วยมือ หรือ

ประดิษฐ์จากมือ 2) คอมพิวเตอร์อนิเมชั่น (Computer Animaton) เป็นภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจาก

การสร้างด้วยระบบดิจิทัล 

 การสร้างภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมโฟโต้ชอปนั้นสามารถทำได้โดยเรียกใช้พาเนลสร้างภาพ

เคลื่อนไหว (Timeline Panel) ผ่านทางเมนู Window > Timeline มีรูปแบบการสร้าง 2 รูปแบบให้

เลือกใช้ คือ แบบ Create Video Timeline จะมีเครื่องมือสนับสนุนการสร้างภาพเคลื่อนไหวในรูป

แบบ Video และแบบ Create Frame Animation จะมีเครื่องมือสนับสนุนการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ในรูปแบบเฟรม (Frame) 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. จงอธิบายความหมายของคำว่า โฮมเพจ (Home Page) 

 2. ส่วนประกอบสำคัญในการออกแบบเว็บเพจมีอะไรบ้าง อธิบาย 

 3. อธิบายกระบวนการในการออกแบบเว็บไซต์ 

 4. หน้าที่ของเครื่องมือตัดภาพ  (Slice Tool) คืออะไร 

 5. เมื่อต้องการบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบเว็บไซต์จะเลือกคำสั่งใด 

 6. การสร้างภาพเคลื่อนไหวหรืองานอนิเมชั่นมีวิธีการสร้างผลงานกี่ประเภท อธิบาย 

 7. การสร้างภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมโฟโต้ชอปมีกี่รูปแบบ อธิบาย 

 8. อธิบายกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบทวีน (Tween) 

 9. อธิบายกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมบายเฟรม (Frame by Frame) 

 10. อธิบายกระบวนการนำเข้าไฟล์วิดีโอเข้ามาใช้ในโปรแกรมโฟโต้ชอป 
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บทปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบเว็บเพจ 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบเว็บเพจ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อสร้างงานออกแบบเว็บเพจ 3. 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดและผลงานออกแบบเว็บเพจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์ 

 คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟิก 

แบบฝึกปฏิบัติ  

 ให้ผู้เรียนออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ออกแบบเว็บเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Photoshop 

 2. ขนาดงาน : ความกว้าง 2880 Pixels, ความสูง เป็นไปตามขนาดของงานออกแบบ 

 3. ใส่โลโก้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 4. ชื่อคณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

       Faculty of Humanities and Social Sciences 
             Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
 5. ส่วน Navigator : หลักสูตร / สมัครเรียน / ผลงานและนวัตกรรม / ข่าวและกิจกรรม / เกี่ยว
กับคณะ / ติดต่อคณะ / ดาวน์โหลด 
 6. ส่วน Main Content : (ใส่ภาพประกอบให้สวยงาม) บทเรียนออนไลน์ / ข่าวสาร / 
ประกาศ / กิจกรรม 
 7. ส่วน Footer : สัญลักษณ์ Facebook / ที่อยู่ : 1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญ
รูจี เขตธนบุรี กทม. 10600 โทร : 0-2473-7000 ต่อ 2000 แฟกซ์ : 0-2466-6539 E-Mail : 
human@bsru.ac.th 
 8. การส่งงาน : นำเสนอผลงานในชั้นเรียนและส่งผลงานในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 1. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบเว็บเพจ  

 2. ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อสร้างงานออกแบบเว็บเพจ 

3. ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดและผลงานออกแบบเว็บเพจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

mailto:human@bsru.ac.th
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