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บทที่ 5 

การวาดภาพและการสร้างตัวอักษร 
  

 ภาพวาด ภาพกราฟิก และตัวอักษรนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารและทำให้งาน

ออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Animation) มีความสวยงามและน่าสนใจ การทำความเข้าใจกับการ

ทำงานของคำสั่งที่เกี่ยวข้องและคุณสมบัติของเครื่องมือในการวาดภาพและสร้างตัวอักษรจะช่วยให้

นักออกแบบสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลาย ซึ่งเครื่องมือในการวาดภาพนั้นสามารถใช้

สร้างรูปร่างพื้นฐานเรขาคณิตและใช้วาดภาพแบบอิสระได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างการเคลื่อนไหวและ

ปรับแต่งลักษณะพิเศษ (Effect) ให้กับภาพวาด ภาพกราฟิก และตัวอักษรได้อีกด้วย 

การทำงานของเลเยอร์  

 เลเยอร์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานซึ่งจะปรากฏอยู่ในพาเนลไทม์ไลน์เมื่อทำการ

สรา้งชิ้นงานในพื้นที่การทำงาน เลเยอร์มีหลายชนิดมีการใช้งานที่แตกต่างกัน ในหนึ่งผลงานสามารถ

มีเลเยอร์ได้มากกว่า 1 เลเยอร์และสามารถมีเลเยอร์ได้หลายชนิด 

 1. ชนิดของเลเยอร์ 

 ชนิดของเลเยอร์ที่ใช้งานในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์มีหลากหลายชนิดและมีการใช้

งานที่แตกต่างกัน ดังที่จุฑามาศ จิวะสังข์ (2558, น.62-63) อธิบายถึงชนิดของเลเยอร์ไว้  สรุปได้

ดังนี้ 

  1)  วิดีโอเลเยอร์ (Video layers) เลเยอร์วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว 

  2) ออดิโอเลเยอร์ (Audio layers) เลเยอร์เสียง ดนตรี เพลง 

  3)  สติล อิมเมจเลเยอร์ (Still Image layers) เลเยอร์ภาพนิ่งหรือภาพกราฟิกแบบ

เวกเตอร์ (Vector) และแบบบิตแมท (Bitmap) 

  4)  แอดจัดเมนท์เลเยอร์ (Adjustment Layers) เลเยอร์โปร่งใสที่ใช้ประกอบกับการ

เพิ่มลักษณะพิเศษ (Effect) โดยไม่มีผลกระทบกับงานต้นฉบับเดิม 

  5)  คาเมราเลเยอร์ (Camera layers) เลเยอร์กล้อง 

  6)  ไลท์เลเยอร์ (Light layers) เลเยอร์แสง 

  7)  โซลิดเลเยอร์ (Solid layers) เลเยอร์สีพื้นสองมิต ิ

  8)  เชฟเลเยอร์ (Shape layers) เลเยอร์รูปวาดที่เกิดจากการวาดด้วยเครื่องมือใน   

โปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์ 
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  9)  เทกซ์เลเยอร์ (Text layers) เลเยอร์ตัวอักษรที่พิมพ์ขึ้นในโปรแกรมอาฟเตอร์

เอฟเฟกต์ 

  10) พรีคอมโพซิชันเลเยอร์ (Precomposition layers) เลเยอร์ที่มาจากคอมโพซิชัน

ที่สร้างไว้ 

  

ภาพที่ 5.1 ชนิดของเลเยอร์ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ก) 

 2. การสร้างเลเยอร์ 

 ในการสร้างเลเยอร์นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้  

 1)  ทำโดยการลากไฟล์จากพาเนลโปรเจกต์มาที่พื้นที่การทำงาน จะปรากฏเลเยอร์หนึ่ง

จากไฟล์นั้นๆ ขึ้นที่พาเนลไทม์ไลน์ (Timeline)  

 2) ทำโดยการคลิกเลือกเมนูคำสั่ง Layer > New จากนั้นเลือกชนิดของเลเยอร์ที่

ต้องการสร้าง ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.2 
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ภาพที่ 5.2 การสร้างเลเยอร์จากเมนูคำสั่ง 
ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ข) 

 3) ทำโดยการคลิกขวาที่เมาส์ บนพื้นที่ของพาเนลไทม์ไลน์ จะปรากฏแถบเมนูคำสั่งขึ้น 
จากนั้นคลิกเลือก New > ให้ทำการเลือกชนิดของเลเยอร์ที่ต้องการสร้าง ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.3 

  

ภาพที่ 5.3 การสร้างเลเยอร์จากพาเนลไทม์ไลน์ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ค) 
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 3. การจัดการเลเยอร ์

 ในการสร้างผลงานหนึ่งชิ้นอาจมีการทำงานของเลเยอร์จำนวนมาก การทำความเข้าใจ

คำสั่งและเครื่องมือในการจัดการเลเยอร์จะช่วยให้การทำงานง่ายและสะดวกขึ้นมาก 

 3.1  การเลือกเลเยอร ์ทำได้โดยการใช้เครื่องมือซีเล็คชัน (Selection Tool)    คลิก

เลือกได้ทั้งส่วนที่แสดงชื่อเลเยอร์และส่วนของ Duration Bar ที่อยู่ในพาเนลไทม์ไลน์ (Timeline) 

และเมื่อคลิกเลือกและเลเยอร์นั้นแถบสีจะมีสีที่สว่างขึ้น จากนั้นสามารถเลื่อน Duration Bar ไปมา

เพื่อจัดวางคลิปในตำแหน่งที่ต้องการได้หรือเคลื่อนย้ายลำดับของเลเยอร์ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.4 

  

ภาพที่ 5.4 การเลือกเลเยอร ์

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฅ) 

 3.2  การเลือกหลายเลเยอร ์ เมื่อต้องการเลือกเลเยอร์หลายเลเยอร์ สามารถทำได้โดย

กดแป้น Command ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ (ในเครื่องคอมพิวเตอร์ IMac) หรือกดแป้น Ctrl ที่แป้น

พิมพ์ค้างไว้ (ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC) จากนั้นสามารถคลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการได้อย่างอิสระ 

และเมื่อต้องการเลือกหลายเลเยอร์และเลเยอร์เหล่านั้นเรียงอยู่ติดกัน สามารถคลิกเลือกเลเยอร์ที่

ต้องการเป็นเลเยอร์แรก จากนั้นกดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วคลิกที่เลเยอร์สุดท้ายที่ต้องการ 

โปรแกรมจะเลือกเลเยอร์ทุกเลเยอร์ที่อยู่ระหว่างทั้งสองเลเยอร์นี้ 

  เมื่อต้องการเลือกทุกเลเยอร์พร้อมกันครั้งเดียวสามารถทำได้โดยคลิกเลือกเมนูคำสั่ง 

Edit > Select All และสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยกดแป้น [Command] + [A] ที่แป้นพิมพ์ใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ IMac หรือกดแป้น [Ctrl] + [A] ที่แป้นพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  

  ในการยกเลิกการเลือกเลเยอร์ทั้งหมดทำได้โดยคลิกเลือกเมนูคำสั่ง Edit > 

Deselect All และสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยกดแป้น [Command] + [Shift] + [A] ที่แป้นพิมพ์
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ในเครื่องคอมพิวเตอร์ IMac หรือกดแป้น [Ctrl] + [Shift] + [A] ที่แป้นพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

PC 

 3.3  การซ่อนและการแสดงผลเลเยอร์ เมื่อต้องการซ่อนและแสดงผลเลเยอร์ในขณะ

ทำงาน สามารถใช้เครื่องมือในการซ่อนและแสดงเลเยอร์ด้วยวิธีการ ดังนี้ 

  3.3.1 การซ่อนการแสดงผลของเลเยอร์ โดยคลิกปุ่ม   (Video - Hides Video 

from Composition) ที่พาเนลไทม์ไลน์ซึ่งมีหน้าที่ซ่อนการแสดงผลเลเยอร์ กรณีที่ปรากฏไอคอนรูป

ดวงตา  จะมีการแสดงผลที่พื้นที่การทำงาน และเมื่อต้องการซ่อนการแสดงผลให้คลิกที่ไอคอน

ดวงตา จากนั้นดวงตาจะหายไปและเลเยอร์นั้นจะไม่แสดงผลในพื้นที่การทำงาน 

  3.3.2 การซอ่นเลเยอรจ์ากไทมไ์ลน ์โดยคลกิปุ ่ม   (Shy-Hides layer in Timeline) 

มีหน้าที่ในการซ่อนเลเยอร์จากไทม์ไลน์ แต่ยังคงแสดงผลเลเยอร์ในพื้นที่การทำงาน การซ่อนเลเยอร์

ลักษณะนี้เหมาะกับชิ้นงานที่มีเลเยอร์จำนวนมาก และต้องการซ่อนบางเลเยอร์ที่ไม่จำเป็นต้องปรับ

แต่งอีก เพื่อจะทำงานกับเลเยอร์อื่นๆ ได้สะดวกขึ้น ช่วยป้องกันการสับสนในการทำงาน 

   ปุ่ม   (Shy-Hides layer in Timeline) นี้ทำงานร่ วมกับปุ่มฟังก์ชัน   

ที่อยู่บนพาเนลไทมไ์ลน ์โดยคลกิเลอืกเลเยอรท์ี่ตอ้งการซอ่น จากนั้นคลกิปุ่มไอคอน   ซึ่งไอคอนนั้นจะ

มีลักษณะที่เปลี่ยนไปดังนี้   เลเยอร์นั้นจะถูกซ่อนจากไทม์ไลน์ก็ต่อเมื่อคลิกปุ่มฟังก์ชั น   ที่อยู่

บนพาเนลไทม์ไลน์เพื่อเป็นการเปิดการทำงานคำสั่งนี้ และเมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งให้คลิกไอคอนดัง

กล่าว เลเยอร์นั้นจะกลับสู่ภาวะปกติ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.5 
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ภาพที่ 5.5 การซ่อนเลเยอร์จากไทม์ไลน ์

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฆ) 

  3.3.3 การแสดงเฉพาะเลเยอร์ ทำได้โดยคลิกปุ่ม   (Solo-Hides all non-solo 

Video) มีหน้าที่ในการแสดงเฉพาะบางเลเยอร์ โดยคลิกหน้าเลเยอร์ให้เกิดจุดที่หน้าเลเยอร์ที่

ต้องการแสดง โดยเลเยอร์อื่นๆ จะถูกซ่อนทันที และเมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งให้คลิกปุ่มดังกล่าวซ้ำ 

เลเยอร์จะกลับสู่ภาวะปกติ 

 3.4  การเปิดและปิดเสียงในเลเยอร์ การควบคุมเสียงให้เปิดและปิดในเลเยอร์ที่มีเสียง

นั้น สามารถทำได้โดยคลิกปุ่ม   (Audio - Mutes Audio) จะทำงานกับเลเยอร์ที่มีเสียงเท่านั้น 
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ภาพที่ 5.6 การเปิดและปิดเสียงในเลเยอร์ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ง) 

 3.6  การล็อกเลเยอร์ การล็อกเลเยอร์ทำเมื่อต้องการป้องกันการทำงานกับเลเยอร์ 

ทำให้ไม่สามารถแก้ไข ปรับแต่ง หรือเพิ่มลักษณะพิเศษอื่นๆ ในเลเยอร์นั้นได้ ซึ่งการล็อกเลเยอร์

สามารถได้โดยคลิกปุ่ม   (Lock - Prevents layer from being edited) เพื่อให้เกิดภาพไอคอน

รูปกุญแจ เลเยอร์นั้นจะถูกล็อกทันที 

  

ภาพที่ 5.7 การล็อกเลเยอร์ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560จ) 
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 3.7  การกำหนดคุณภาพการแสดงผลเลเยอร์ การแสดงผลของเลเยอร์สามารถกำหนด

คุณภาพในการทำงานได้ โดยคลิกช่องฟังก์ชัน   Quality and Sampling สามารถคลิกสลับ

ระหว่างคุณภาพดี (Best) กับคุณภาพระดับปานกลาง (Draft) หากปรับเป็นระดับคุณภาพดี (Best) 

โปรแกรมก็จะทำการเรนเดอร์หนักกว่าและช้ากว่าคุณภาพระดับปานกลาง 

  

ภาพที่ 5.8 การกำหนดคุณภาพการแสดงผลเลเยอร์ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฉ) 

 3.8  การจัดตำแหน่งเลเยอร ์เลเยอร์ที่ปรากฏในพาเนลไทม์ไลน์ (Timeline) จะถูกเรียง

อยู่ด้วยกันในแนวตั้ง เลเยอร์ที่อยู่ตำแหน่งบนสุดจะแสดงให้เห็นอยู่เหนือเลเยอร์อื่นและเรียงลำดับ

ลงมาจนถึงเลเยอร์ล่างสุด ซึ่งสามารถจัดลำดับเลเยอร์ได้ 2 แบบ ดังนี้ 

 3.8.1  การจัดตำแหน่งเลเยอร์จากชื่อ สามารถทำได้โดยใช้เมาส์คลิกที่ชื่อของ

เลเยอร์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง จากนั้นแดรกเมาส์เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ 

 3.8.2  การจัดตำแหน่งเลเยอร์จากเมนูคำสั่ง สามารถทำได้โดยคลิกเลือกเลเยอร์ที่

ต้องการ จากนั้นคลิกเลือกเมนูคำสั่ง Layer > Arrange > ให้ทำการเลือกรูปแบบการจัดตำแหน่ง 

ซึ่งจะมีตัวเลือกให้เลือก 4 คำสั่ง ดังนี้ 

 - Bring Layer to Front ให้เลเยอร์ที่เลือกขึ้นมาอยู่ตำแหน่งบนสุดของ

ไทม์ไลน์ 

 - Bring Layer Forward ใหเ้ลเยอรท์ี่เลอืกขึ้นมาอยู่ตำแหนง่บนจากเดมิ 1 ชั้น 

 - Bring Layer Backward ใหเ้ลเยอรท์ี่เลอืกลงมาอยู่ตำแหนง่ลา่งจากเดมิ 1 ชั้น 

 - Bring Layer to Back ให้เลเยอร์ที่เลือกลงมาอยู่ตำแหน่งล่างสุดของ

ไทม์ไลน์ 
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 3.9  การคัดลอกเลเยอร์ การคัดลอกเลเยอร์ (Duplicate) สามารถทำได้โดยเลือก

เลเยอรท์ี่ตอ้งการคดัลอก จากนั้นคลกิเลอืกเมนคูำสั่ง Edit > Duplicate และสามารถใชแ้ปน้พมิพล์ดั

โดยกดแป้น [Command] + [D] ที่แป้นพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ IMac หรือกดแป้น [Ctrl] + [D] 

ที่แป้นพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โปรแกรมจะคัดลอกเลเยอร์ใหม่ ไม่ว่าเลเยอร์ต้นฉบับจะใส่

ลักษณะพิเศษแบบใด โปรแกรมก็จะคัดลอกทุกอย่างในเลเยอร์ให้เหมือนเลเยอร์ต้นฉบับ 

 3.10 การลบเลเยอร์ การลบเลเยอร์ที่ไม่ต้ องการ ทำได้โดยคลิกเลือกเมนูคำสั่ง Edit > 

Clear หรือคลิกเลือกเลเยอร์แล้วกดแป้น [Delete] ที่แป้นพิมพ์  เลเยอร์นั้นจะถูกลบไปทันที 

 4. การรวมเลเยอร์โดยใช้คำสั่งพรีคอมโพส 

 การรวมเลเยอรท์ี่ทำงานเสรจ็แลว้เขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อเกบ็ไวใ้ชง้านในภายหลงักบัคอมโพซชินั

อื่นๆ ทำได้โดยการใช้คำสั่งพรีคอมโพส (Pre-compose) วิธีนี้เหมาะกับการทำงานกับคอมโพซิชัน

ขนาดใหญ่ที่มีเลเยอร์มากมาย การรวมกลุ่มเลเยอร์ในรูปแบบนี้จะช่วยให้การทำงานเสร็จเป็นงานๆ 

จากนั้นจงึนำมาประกอบกนัเปน็ผลงานที่สมบรูณ ์ซึ่งการรวมกลุ่มเลเยอรโ์ดยการใชค้ำสั่งพรคีอมโพส มี

ขั้นตอนดังนี้ 

 1)  คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการรวมกลุ่ม จากนั้นคลิกเลือกเมนูคำสั่ง Layer > Pre-

compose... หรือคลิกขวาที่เมาส์แล้วเลือกคำสั่ง Pre-compose...   

 2) เมื่อเลือกคำสั่งแล้วจะปรากฏหน้าต่าง Pre-compose ให้ทำการตั้งชื่อพรีคอมโพซิชัน

ที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK 

 3) พรีคอมโพซิชันที่สร้างจะปรากฏที่พาเนลโปรเจ็กต์ทันที 
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ภาพที่ 5.9 การรวมเลเยอร์โดยใช้คำสั่ง Pre-compose 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ช) 

 เลเยอร์เป็นองค์ประกอบสำคัญ ทำให้เกิดชิ้นงานต่างๆ มี การทำงานเป็นชั้นตามลำดับ หาก

ชิ้นงานไหนอยู่เลเยอร์ด้านบน ในพื้นที่การทำงานชิ้นงานนั้นจะแสดงผลอยู่ด้านหน้า หากชิ้นงานไหน

อยู่เลเยอร์ด้านล่าง ชิ้นงานนั้นจะแสดงผลอยู่ข้างหลัง ในคอมโพซิชันสามารถมีได้หลายเลเยอร์และ
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เมื่อมเีลเยอรม์ากมายและซบัซอ้นสามารถทำการรวมเลเยอรโ์ดยการใชค้ำสั่งพรคีอมโพส (Pre-compose) 

เพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้นและสามารถเก็บไว้ใช้งานในภายหลังกับคอมโพซิชันอื่นๆ ได้ 

การวาดภาพและการลงสี  

 การวาดภาพในโปรแกรมอาฟเตอรเ์อฟเฟกต ์(After Effect) สามารถทำไดโ้ดยการใชเ้ครื่องมอื

ในการสร้างรูปเรขาคณิต และเครื่องมือวาดรูปแบบอิสระ โดยทำงานในเชฟเลเยอร์ (Shape Layer) 

ซึ่งเป็นเลเยอร์สำหรับรูปวาด สามารถสร้างการเคลื่อนไหวและปรับแต่งด้วยลักษณะพิเศษต่างๆ ได้

เช่นเดียวกับเลเยอร์ชนิดอื่นๆ 

 ภาพที่วาดขึ้นมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยเส้นขอบและสีพื้น ซึ่งสามารถปรับแต่ง

การลงสีได้ทั้งรูปแบบสีแบบสองมิติ และรูปแบบไล่โทนสี ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.10  

  

ภาพที่ 5.10 องค์ประกอบของรูปวาด 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ซ) 

 1. วิธีการวาดภาพและลงสี 

 การวาดรูปทำได้โดยการเลือกใช้เครื่องมือสำหรับวาดรูปเรขาคณิตซึ่งมีให้เลือกใช้หลาย

รูปแบบ อาทิ สี่เหลี่ยม วงกลม รูปหลายเหลี่ยม และมีเครื่องมือสำหรับวาดรูปแบบอิสระเพื่อให้สร้าง

รูปได้ตามจินตนาการ สามารถวาดภาพในพื้นที่การทำงานได้โดยตรง และทุกครั้งที่เริ่มวาดรูป รูป

เหล่านี้นั้นจะถูกเก็บไว้ในเชฟเลเยอร์ (Shape Layer) โดยสามารถปรับแต่งสีและเส้น สร้างการ

เคลื่อนไหว เพิ่มลักษณะพิเศษในขั้นตอกต่อไปได้ ขั้นตอนการวาดภาพมีหลักการการทำงานดังนี ้
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 1) เลือกครื่องมือที่แถบเครื่องมือ คลิกเมาส์ค้างไว้ที่เครื่องมือเรคแทนเกิล (Rectangle 

Tool)   จะปรากฏเครื่องมือวาดภาพเรขาคณิตรูปแบบอื่นๆ เพิ่มขึ้น จากนั้นเลือกเครื่องมือที่

ต้องการ 

  

ภาพที่ 5.11 การคลิกเลือกเครื่องมือวาดรูป 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฌ) 

 2) คลิกเลือกสีของพื้นที่ในส่วนของฟิล (Fill) และสีของเส้นขอบในส่วนของสโตรก 

(Stroke) ในแถบเครื่องมือ จากนั้นกำหนดขนาดของเส้นขอบในช่องกำหนดขนาดเส้น มีหน่วยเป็น 

pixel โดยสามารถพิมพ์ตัวเลขที่ต้องการได้ 

  

ภาพที่ 5.12 การปรับแต่งพื้นที่และเส้นขอบ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ญ) 

 ในการกำหนดสีให้กับรูปวาด สามารถกำหนดรูปแบบการลงสีเป็นแบบสีสองมิติและสี

แบบไล่โทนสี หรือจะเลือกไม่ลงสีได้ โดยการทำงานกับทั้งสีพื้นและเส้นขอบจะมีตัวเลือกการทำงาน

เหมือนกัน ทำได้โดยคลิกเลือกที่คำว่า Fill บนแถบเครื่องมือเมื่อต้องการเปลี่ยนสีให้พื้นที่ และคลิก

เลือกคำว่า Stroke บนแถบเครื่องมือเมื่อตอ้งการเปลี่ยนสใีหเ้สน้ จากนั้นจะปรากฏหนา้ตา่งสำหรบั

เลอืกลงส ีโดยมรีปูแบบในการลงส ี4 รปูแบบดงันี้ 

  -   None ไม่ลงสี 

  -   Solid Color ลงสีสองมิติ 
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  -   Linear Gradient ลงสีแบบไล่โทนเป็นแนนเส้นตรง 

  -   Radial Gradient ลงสีแบบไล่โทนเป็นแนนรัศมีวงกลม 

  

ภาพที่ 5.13 หน้าต่างสำหรับเลือกลงสี 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฎ) 

 สำหรับการผสมสีนั้นให้คลิกช่องแถบสีด้านหลังคำว่า Fill หรือคลิกช่องแถบสีด้านหลัง

คำว่า Stroke จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างสำหรับการผสมสีทั้งรูปแบบสีสองมิติและรูปแบบสีแบบไล่

โทนสี 

  

ภาพที่ 5.14 หน้าต่างสำหรับการผสมสีรูปแบบสีสองมิติ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฏ) 
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ภาพที่ 5.15 หน้าต่างสำหรับการผสมสีรูปแบบไล่โทนสี 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฐ) 

 3) เมื่อต้องการวาดภาพให้คลิกและแดรกเมาส์ลงบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปตาม

ต้องการ รูปวาดที่วาดไปจะถูกเก็บไว้ในเชฟเลเยอร์ (Shape Layer) 

  

ภาพที่ 5.16 รูปวาดจากเครื่องมือวาดรูปวงกลม 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฑ) 
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 2. การวาดภาพในรูปแบบต่างๆ 

 การวาดภาพในเชฟเลเยอร์ (Shape Layer) ทำได้โดยใช้เครื่องมือวาดรูปเรขาคณิตและ

เครื่องมือวาดรูปแบบอิสระ (Pen Tool) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1  การวาดภาพด้วยกลุ่มเครื่องมือวาดรูปเรขาคณิต ในกลุ่มเครื่องมือนี้มีเครื่องมือ

ทั้งหมด 5 เครื่องมือดังนี้ 

  2.1.1   เครื่องมือเรคแทนเกิล (Rectangle Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาด

รูปสี่เหลี่ยม สามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมได้ 2 แบบ คือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยการคลิก

และแดรกเมาส์สร้างพื้นที่สี่เหลี่ยม และเมื่อต้องการวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้กดแป้น [Shift] ที่แป้น

พิมพ์ค้างไว้จากนั้นแดรกเมาส์ไปบนพื้นที่การทำงานจะทำให้ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

  2.1.2   เครื่องมือราวน์ เรคแทนเกิล (Rounded Rectangle Tool) เป็นเครื่อง

มือที่ใช้ในการวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมโค้ง สามารถสร้างรูปได้ 2 แบบ คือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยม

จัตุรัส โดยการคลิกและแดรกเมาส์สร้างพื้นที่สี่เหลี่ยม และเมื่อต้องการวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้กด

แป้น [Shift] ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้จากนั้นแดรกเมาส์ไปบนพื้นที่การทำงานจะทำให้ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  

  2.1.3   เครื่องมืออิลิพซ์ (Ellipse Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูปวงรีและ

วงกลม โดยการคลิกและแดรกเมาส์สร้างพื้นที่รูป และถ้าต้องการให้เป็นรูปวงกลม ให้กดแป้น 

[Shift] ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้จากนั้นแดรกเมาส์ไปบนพื้นที่การทำงานจะทำให้ได้รูปวงกลม 

  2.1.4   เครื่องมือโพลิกอน (Polygon Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูป

หลายเหลี่ยม โดยการคลิกและแดรกเมาส์สร้างพื้นที่รูป ซึ่งค่าตั้งต้นของรูปวาดนี้จะเป็นรูปห้าเหลี่ยม 

เมื่อตอ้งการกำหนดจำนวนเหลี่ยมทำไดโ้ดยขณะที่แดรกเมาสส์รา้งรปูนั้นใหก้ดแปน้ [↑] เพื่อเพิ่มจำนวน

เหลี่ยม และกดแป้น [↓] เพื่อลดจำนวนเหลี่ยม และเมื่อต้องการให้ด้านมีลักษณะโค้งเว้าให้กดแป้น 

[←] เพื้อให้ด้านเว้า และกดแป้น [→] เพื่อให้ด้านโค้ง (อิศเรศ ภาชนะกาญจน์, 2559, น. 79) 

  2.1.5   เครื่องมือสตาร์ (Star Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูปดาว โดย

การคลิกและแดรกเมาส์สร้างพื้นที่รูป ซึ่งค่าตั้งต้นของรูปวาดนี้จะเป็นรูปดาวห้าแฉก เมื่อต้องการ

กำหนดจำนวนแฉกทำได้โดยขณะที่แดรกเมาส์สร้างรูปนั้นให้กดแป้น [↑] เพื่อเพิ่มจำนวนแฉกของ

ดาว และกดแป้น [↓] เพื ่อลดจำนวนแฉกของดาว และเมื่อต้องการให้แฉกของดาวมีลักษณะโค้งเว้า

ให้กดแป้น [←] เพื้อให้แฉกเว้า และกดแป้น [→] เพื่อให้แฉกโค้ง (อิศเรศ ภาชนะกาญจน์, 2559, 

น. 79) 

 2.2  การวาดภาพอย่างอิสระด้วยเครื่องมือเพ็น (Pen Tool)   เป็นเครื่องมือที่ใช้

ในการวาดรูปได้อย่างอิสระ สามารถวาดได้ทั้งเส้นตรง เส้นโค้งหรือเส้นหยักโดย 

  2.2.1 การสร้างเส้นตรง สามารถทำได้โดยวิธีการดังนี้ 
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   1)  คลิกเครื่องมือเพ็น (Pen Tool) บนพื้นที่การทำงานเพื่อกำหนดจุดเวอร์

เทค (Vertex) เป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นคลิกจุดถัดไป จะเกิดเส้นพาธ (Path) เป็นเส้นตรง 

   2)  คลิกซ้ำจนกลับมาที่จุดเริ่มต้น ซึ่งหมายถึงการจบเส้น เกิดเป็นรูปร่างของ

ชิ้นงานขึ้น 

   3)  ในขณะที่วาดเส้น หากกดแป้น [Shift] ค้างไว้เมื่อคลิกเมาส์ไปในแนว

นอนจะได้เส้นนอน 180 ํ  และเมื่อคลิกไปในแนวตั้งจะได้เส้นแนวตั้ง 90 ํ  หากคลิกทำมุมเอียงจะได้

เส้นเอียง 45 ํ 

  

ภาพที่ 5.17 การสร้างเส้นตรงด้วยเครื่องมือเพ็น (Pen Tool) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฒ) 

  2.2.2 การสร้างเส้นโค้ง สามารถทำไดโ้ดยวิธีการดังนี้ 

  1) คลกิเครื่องมอืเพน็ (Pen Tool) บนพื้นที่การทำงานเพื่อกำหนดจดุเวอรเ์ทค 

(Vertex) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นแดรกเมาส์ไปด้านข้างให้เกิดแขน (Direction)  

  2) คลิกจุดถัดไป จากนั้นแดรกเมาส์ไปด้านข้างให้เกิดแขน (Direction) จะ

เห็นเส้นพาธ (Path) เป็นเส้นโค้ง 

  

ภาพที่ 5.18 การสร้างเส้นโค้งด้วยเครื่องมือเพ็น (Pen Tool) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ณ) 
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  2.2.3 การสร้างเส้นโค้งเป็นรูปตัวเอส (S) 

   1) คลิกเมาส์แล้วแดรกเมาส์เฉียงลงด้านล่างเพื่อสร้างแขน (Direction) 

   2) คลิกเมาส์แล้วแดรกเมาส์เฉียงลงด้านล่างอีกครั้ง ซึ่งจะเห็นเส้นพาธ 

(Path) เป็นรูปตัว S 

   

ภาพที่ 5.19 การสร้างเส้นโค้งเป็นรูปตัวเอส (S) ด้วยเครื่องมือเพ็น (Pen Tool) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ด) 

  2.2.3 การสร้างเส้นตรงร่วมกับเส้นโค้ง 

  1)  คลิกสร้างเส้นตรงด้วยวิธีการปกติ 

  2)  กดแป้น [Alt] ค้างไว้ แล้วแดรกเมาส์จากปลายเส้นไปยังทิศทางที่ต้องการ 

เพื่อกำหนดทิศทางของแขน (Direction) 

  3)  คลิกเมาส์พร้อมกับแดรกเมาส์สร้างเส้นโค้งให้มีรูปทรงตามต้องการ จะเกิด

เส้นโค้งที่มีทิศทางเดียวกับแขน (Direction) ที่สร้างไว้ 
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ภาพที่ 5.20 การสร้างเส้นตรงร่วมกับเส้นโค้งด้วยเครื่องมือเพ็น (Pen Tool) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ต) 

 สามารถปรับแต่งรูปที่วาดได้ โดยการคลิกเมาส์ค้างไว้ที่เครื่องมือเพ็น (Pen Tool) 

แล้วเลือกเครื่องมือสำหรับปรับแต่งการวาดเส้น ดังนี้ 

  

ภาพที่ 5.21 เครื่องมือสำหรับปรับแต่งการวาดเส้นในกลุ่มเครื่องมือเพ็น (Pen Tool) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ถ) 

  -   เครื ่องมือแอดเวอร์เทค (Add Vertex Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่มจุดเวอร์

เทค (Vertex) ใหม่ลงบนเส้นในรูปวาด เมื่อต้องการจะแก้ไขรูปวาดโดยการเพิ่มจุดเวอร์เทค 

(Vertex) ทำได้โดยใช้เครื่องมือแอดเวอร์เทค (Add Vertex Tool) คลิกเพิ่มจุดบนเส้นพาธได้ทันที 
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ภาพที่ 5.22 การใช้เครื่องมือแอดเวอร์เทค (Add Vertex Tool) เพิ่มจุดเวอร์เทคใหม่ลงบนเส้น 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ท) 

 -    เครื่องมือดีลีทด์เวอร์เทค (Delete Vertex Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบจุด

เวอร์เทค (Vertex) ในรูปวาด เมื่อไม่ต้องการลบจุดเวอร์เทค (Vertex) บนเส้นพาธ (Path) ทำได้โดย

ใช้ เครื่องมือดีลีทด์เวอร์เทค (Delete Vertex Tool) คลิกลบจุดบนเส้นพาธได้ทันที 

P           

ภาพที่ 5.23 การใช้เครื่องมือดีลีทด์เวอร์เทค (Delete Vertex Tool) ลบจุดเวอร์เทคบนเส้น 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ธ) 

 -   เครื่องมือคอนเวิร์สเวอร์เทค (Convert Vertex Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้

เปลี่ยนจุดเวอร์เทค (Vertex) ให้เป็นมุมแหลมหรือมุมโค้ง เมื่อต้องการเปลี่ยนจุดเวอร์เทค (Vertex) 



 186

ที่เป็นมุมแหลม (พาธที่เป็นเส้นตรง) ให้กลายเป็นจุดที่มีแขนสำหรับดัด (Direction) เพื่อที่จะดัดเส้น 

ทำได้โดยใช้เครื่องมือคอนเวิร์สเวอร์เทค (Convert Vertex Tool) คลิกเปลี่ยนจุดได้เลย 

     

ภาพที่ 5.24 การใชเ้ครื่องมอืคอนเวริส์เวอรเ์ทค (Convert Vertex Tool)  

เปลี่ยนจดุเวอรเ์ทค (Vertex) ใหเ้ปน็มมุแหลมหรอืมมุโคง้ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560น) 

 -    เครื่องมือมาส์กฟีทเทอร์ (Mask Feather Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้าง

ขอบฟุ้งให้มาส์ก (Mask) เมื่อต้องการให้ขอบของเส้นมาส์ก (Mask) ที่มีความคมชัดเป็นขอบฟุ้งขึ้น 

ทำได้โดยใช้เครื่องมือมาส์กฟีทเทอร์ (Mask Feather Tool) คลิกที่เส้นขอบของเส้นพาธ จากนั้น 

แดรกเมาส์ที่จุด Feather เพื่อย่อและขยายขอบให้เกิดเส้นขอบฟุ้งขึ้น 

               

   

ภาพที่ 5.25 การใชเ้ครื่องมอืมาสก์ฟทีเทอร ์(Mask Feather Tool) สรา้งขอบฟุ้งใหม้าสก์ (Mask) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560บ) 
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 3. การปรับแต่งรูปวาด 

 เมื่อทำการวาดรูปในพื้นที่การทำงาน ที่เลเยอร์จะมีชุดคำสั่งในการปรับแต่งรูปวาด 4 

ส่วนคือ คำสั่งในการปรับแต่งเส้นพาธ (Path) คำสั่งในการปรับแต่งเส้นขอบ (Stroke)  คำสั่งในการ

ปรับแต่งสีพื้น (Fill) คำสั่งในการปรับแต่งรูปร่าง (Transform)  สามารถปรับแต่งรูปวาดและสร้าง

การเคลื่อนไหวผ่านการกำหนดคีย์เฟรมได้เช่นกัน ดังที่จุฑามาศ  จิวะสังข์ (2558, น.151-156) 

กล่าวถึงการปรับแต่งรูปวาดไว้ สรุปได้ดังนี้ 

 3.1 การปรับแต่งเส้นพาธ (Path) รูปวาดประกอบด้วยเส้นพาธ ในชุดคำสั่งนี้จะมีคำสั่ง

ย่อยที่ใช้สำหรับการกำหนดค่าของเส้นพาธ ได้แก่ การปรับขนาด การปรับความโค้งมนให้กับมุมของ

เหลี่ยม การปรับจำนวนมุม และการกำหนดค่าอื่นๆ  ซึ่งสามารถปรับแต่งรูปวาดตามการกำหนดค่า

ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

 -  คำสั่ง Path  ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นของเส้นพาธ 

 -  คำสั่ง Size  ใชใ้นการกำหนดคา่เพื่อปรบัยอ่และขยายขนาดของรปูวาด 

 -  คำสั่ง Rotation  ใชใ้นการกำหนดการหมนุของรปูหลายเหลี่ยมและรปูดาว 

 - คำสั่ง Position  ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของรูปวาด 

 -  คำสั่ง Roundness  ใช้ในการกำหนดค่าความโค้งมนให้กับมุมของสี่เหลี่ยม 

 -  คำสั่ง Points ใชใ้นการกำหนดจำนวนมมุของรปูหลายเหลี่ยมและรปูดาว 

 -  คำสั่ง Inner Radius  ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของวางจุดด้านในของรัศมี

รูปหลายเหลี่ยมและรูปดาว 

 -  คำสั่ง Outer Radius  ใช้ในการกำหนดตำแหน่งการวางจุดด้านนอกของรัศมี

รูปหลายเหลี่ยมและรูปดาว 

 -  คำสั่ง Inner Roundness ใช้ในการกำหนดความโค้งมนของมุมด้านในของรัศมี

รูปหลายเหลี่ยมและรูปดาว 

 -  คำสั่ง Outer Roundness ใช้ในการกำหนดความโค้งมนของมุมด้านนอกของรัศมี

รูปหลายเหลี่ยมและรูปดาว 
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ภาพที่ 5.26 การปรบัแตง่เสน้พาธ (Path) ของรปูดาว 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ป) 

 3.2 การปรับแต่งเส้นขอบ (Stroke) ในชุดคำสั่งของการปรับแต่งเส้นขอบ (Stroke) 

จะมีคำสั่งย่อยซึ่งสามารถปรับแต่งเส้นขอบได้หลายรูปแบบ โดยมีตัวเลือกในการกำหนดค่าดังนี้ 

 - คำสั่ง Color ใช้ในการกำหนดสีของเส้นขอบ 

 - คำสั่ง Opacity ใช้ในการกำหนดความโปร่งใสของเส้นขอบ 

 - คำสั่ง Stroke Width ใช้ในการกำหนดความกว้างของเส้นขอบ 

 - คำสั่ง Line Cap ใช้ในการกำหนดรูปแบบของปลายเส้นขอบ 

 - คำสั่ง Line Join ใช้ในการกำหนดรูปแบบของการเชื่อมต่อของเส้นขอบ 

 - คำสั่ง Dashes ใช้ในการปรับรูปแบบเส้นให้เป็นเส้นประ 

  

ภาพที่ 5.27 การปรบัแตง่เสน้ขอบ (Stroke) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ผ) 
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 3.3 การปรับแต่งสีพื้น (Fill) ในชุดคำสั่งในการปรับแต่งสีพื้นของรูปวาด มีตัวเลือกใน

การกำหนดค่า ดังนี ้

 - คำสั่ง Color ใช้ในการกำหนดสีของสีของพื้น 

 - คำสั่ง Opacity ใช้ในการกำหนดความโปร่งใสของสีพื้น 

 3.4  การปรับแต่งรูปร่าง (Transform) ในชุดคำสั่งในการปรับแต่งรูปร่าง มีตัวเลือกใน

การกำหนดค่า ดังนี ้

 - คำสั่ง Skew ใช้ในการบิดรูปวาดให้เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง โดยค่าสูงสุด

คือ -85 และ 85 เป็นค่าองศาการบิดตัว ซึ่งถ้าเป็นค่าลบจะบิดรูปไปทางซ้าย แต่ถ้าเป็นค่าบวกจะ

บิดรูปไปทางขวา 

 - คำสั่ง Skew Axis  ใช้ในการกำหนดแกนบิดให้สอดคล้องกับการหมุนที่ตั้งค่าองศา

ไว้ ซึ่งมีผลทำให้รูปทรงเรขาคณิตเกิดการแกว่งตัวเมื่อสร้างการเคลื่อนไหว 

 จากข้อมูลเกี่ยวกับการวาดภาพจะเห็นได้ว่า ภาพวาด ภาพกราฟิกเป็นองค์ประกอบ

สำคัญในการสร้างผลงาน ซึ่งเครื่องมือในการวาดภาพนั้นมีทั้งรูปแบบสำเร็จรูปให้เลือก อาทิ การ

สร้างรูปสี่เหลี่ยม รูปวงรี รูปหลายเหลี่ยม รูปดาว และเครื่องมือในการวาดภาพแบบอิสระเพื่อให้มี

การสร้างสรรค์ได้อย่างไม่จำกัด ในการวาดภาพสามารถทำงานในพื้นที่การทำงาน (Composition) 

ได้โดยตรงและเมื่อทำการวาดภาพ ภาพนั้นจะถูกเก็บในรูปแบบของเชฟเลเยอร์ (Shape Layer) ซึ่ง

เป็นเลเยอร์รูปภาพจากการวาด สามารถปรับแต่งภาพวาด สร้างการเคลื่อนไหว และสามารถเพิ่ม

ลักษณะพิเศษ (Effect) ได้ในภายหลัง 

การสร้างตัวอักษร 

 ในการสร้างสื่อด้วยภาพเคลื่อนไหวนั้น บางครั้งการใช้ภาพวาดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียง

พอในการสื่อความหมายให้ผู้รับสารเข้าใจได้หมด ตัวอักษรและข้อความจึงเป็นส่วนเสริมในการบอก

เล่าเรื่องราวให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่ายและชัดเจนขึ้น ณัฐพงศ์  วณิชชัยกิจ (2556, น.78-79) กล่าวถึง

ลักษณะของตัวอักษรที่นำมาใช้งานในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์ไว้ สรุปได้ดังนี้ ตัวอักษรที่นิยม

นำมาใช้งานกับโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์มี 3 รูปแบบ คือ 

 1)  ตัวอักษรจากโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์ เป็นตัวอักษรสองมิติที่พิมพ์ขึ้นใน

โปรแกรมโดยตรง สามารถนำมาใช้งานได้เลย สามารถนำตัวอักษรมาสร้างการเคลื่อนไหวได้หลาก

หลายรูปแบบ 

 2) ตวัอกัษรจากโปรแกรมอลิสัเตเตอร ์ (Illustrator) และตั วอกัษรจากโปรแกรมโฟโตช้อป 

(Photoshop) เป็นตัวอักษรสองมิติซึ่งทั้งสองโปรแกรมนี้สามารถออกแบบตัวอักษรได้อย่างสวยงาม
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มากกว่า แต่ข้อเสียคือเมื่อนำมาสร้างการเคลื่อนไหวในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์แล้วจะไม่

สามารถสร้างการเคลื่อนไหวได้หลากหลายเท่ากับตัวอักษรที่พิมพ์ในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์ 

ทั้งยังต้องเสียเวลาในการนำออก (Export) หรือบันทึก (Save) ผลงานในรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสม

สำหรับการใช้งานอีกด้วย 

 3) ตัวอักษรจากโปรแกรมสร้างงานสามมิติ เป็นตัวอักษรที่สร้าจากโปรแกรมมายา 

(Maya) โปรแกรมสามดีแมกซ์ (3D Max) เป็นต้น ซึ่งตัวอักษรที่ได้จะมีมุมมองความลึกต่างจากตัว

อักษร 2 แบบแรก สามารถออกแบบให้สวยงามและกำหนดความเคลื่อนไหวได้หลากหลาย แต่ต้อง

ใช้พื้นฐานความรู้ทางด้านโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ 

 การสร้างตัวอักษรในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์สามารถสร้างได้ในเท็กซ์เลเยอร์ (Text 

Layer) โดยใช้เครื่องมือไทป์ (Type Tool)   จากแถบเครื่องมือ เมื่อคลิกเลือกเครื่องมือแล้วให้ใช้

เมาส์คลิกในพื้นที่การทำงาน จากนั้นจะมีเท็กซ์เลเยอร์ปรากฏขึ้นที่พาเนลไทม์ไลน์ สามารถพิมพ์

ข้อความลงไปได้ทันที หรือใช้วิธีการคลิกเลือกเมนูคำสั่ง Layer > New > Text จากนั้นจะปรากฏ

เท็กซ์เลเยอร์ขึ้นที่พาเนลไทม์ไลน์ สามารถพิมพ์ข้อความได้เช่นกัน 

 1. วิธีการสร้างตัวอักษร  

 การสร้างตัวอักษรสามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้ 

 1.1 การสร้างตัวอักษรจากเครื่องมือไทป์ (Type Tool)    มีขั้นตอนดังนี้ 

  1)  เลือกเครื่องมือไทป์ (Type Tool)    จากแถบเครื่องมือ 

  2) คลิกเมาส์ในพื้นที่การทำงาน 

  3) พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปในพื้นที่การทำงาน 

 1.2 การสร้างตัวอักษรจากคำสั่งในเมนูบาร์ มีขั้นตอนดังนี้ 

  1) คลิกเลือกเมนูคำสั่ง Layer > New > Text 

  2) จะปรากฏเท็กซ์เลเยอร์ขึ้นที่พาเนลไทม์ไลน์ จากนั้นสามารถพิมพ์ข้อความใน

พื้นที่การทำงานได้ทันที 

 1.3 การสร้างจากคำสั่งในไทม์ไลน์ มีขั้นตอนดังนี้ 

  1) คลิกขวาที่เมาส์ในพื้นที่ของพาเนลไทม์ไลน์ จากนั้นเลือกคำสั่ง New > Text 

  2) จะปรากฏเท็กซ์เลเยอร์ขึ้นที่พาเนลไทม์ไลน์ จากนั้นสามารถพิมพ์ข้อความใน

พื้นที่การทำงานได้ทันที 

 2. การปรับแต่งตัวอักษร  

 เมื่อมีการสร้างข้อความตัวอักษรขึ้นแล้ว หากต้องการแก้ไขปรับแต่งขนาด สี รูปแบบ 

ระยะห่างของตัวอักษร หรืออื่นๆ ทำได้โดยการเลือกตัวอักษรที่ต้องการปรับแต่ง จากนั้นปรับแต่ง

จากพาเนลคาแรคเตอร์ (Character) ซึ่งมีรายละเอียดสำหรับการทำงานกับตัวอักษร ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.28 เครื่องมือในพาเนลคาแรคเตอร์ (Character) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฝ) 

 - Font Family   ใช้เปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษร 

 -  Font Style   ใช้เปลี่ยนลักษณะของตัวอักษร เช่น ตัวหน้า ตัวเอียง ขึ้นอยู่กับ

รูปแบบตัวอักษรว่ามีลักษณะตัวอักษรให้เลือกอย่างไรบ้าง 

 - Font Color   ใช้เปลี่ยนสีของตัวอักษร 

 - Font Size ใช้ปรับขนาดตัวอักษร 

 - Kerning   ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร 2 ตัวที่อยู่ติดกัน โดยวาง

เคอร์เซอร์ไว้ระหว่างตัวอักษร 

 -  Leading   ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดของตัวอักษร 

 - Tracking   ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างช่องไฟของตัวอักษรทั้งหมด 

 - Stroke Width   ใช้กำหนดเส้นขอบให้กับตัวอักษร 

 - Scale & Baseline ใช้กำหนดขนาดของตัวอักษรทั้งแนวตั้งและแนวนอน กำหนด

จุดควบคุมสำหรับปรับการวางตัวอักษรบนบรรทัดนั้นๆ 

 - Font Style Set ใช้เปลี่ยนลักษณะของตัวอักษร โดยไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบตัว

อักษร สามารถปรับได้หลากหลาย เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ทำให้เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด หรือจะ

ทำให้เป็นตัวอักษรแบบห้อยอยู่ด้านล่าง หรือขึ้นอยู่ด้านบน 
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 3. การปรับแต่งย่อหน้าข้อความ 

 ในการจัดย่อหน้าข้อความนั้น สามารถปรับแต่งได้จากพาเนลพารากราฟ (Paragraph) 

ซึ่งเป็นพาเนลที่ใช้ควบคุมการวางตัวอักษรและข้อความ ซึ่งจะกำหนดใช้ชิดซ้าย ชิดขวา  จัดกึ่งกลาง 

หรือจัดแบบกระจายตัวอักษรให้เต็มย่อหน้า ซึ่งมีรายละเอียดสำหรับการทำงานกับย่อหน้า ดังนี้ 

  

ภาพที่ 5.29 เครื่องมือในพาเนลพารากราฟ (Paragraph) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560พ) 

  - Right Align จัดวางตัวอักษรทั้งชุดให้เรียงแบบชิดขอบขวา 

  - Center จัดวางตัวอักษรทั้งชุดให้เรียงตรงกันในแนวกึ่งกลาง 

  - Left Align จัดวางตัวอักษรทั้งชุดให้เรียงแบบชิดขอบซ้าย 

  - Justify last left จัดวางตัวอักษรทั้งชุดให้เรียงกระจายเสมอกันแบบชิดขอบ

ทั้งซ้ายและขวา โดยให้บรรทัดสุดท้ายอยู่ชิดซ้าย 

  - Justify last centered จัดวางตัวอักษรทั้งชุดให้เรียงกระจายเสมอกันแบบชิดขอบ

ทั้งซ้ายและขวา โดยให้บรรทัดสุดท้ายอยู่กึ่งกลาง 

  - Justify last right จัดวางตัวอักษรทั้งชุดให้เรียงกระจายเสมอกันแบบชิดขอบ

ทั้งซ้ายและขวา โดยให้บรรทัดสุดท้ายอยู่ชิดขวา 

  - Justify all จัดวางตัวอักษรทั้งชุดให้เรียงกระจายเสมอกันแบบชิดขอบ

ทั้งซ้ายและขวาทั้งหมด 

  - Indent left margin กั้นย่อหน้าด้านซ้ายทั้งชุดตัวอักษร 

  - Indent right margin กั้นย่อหน้าด้านขวาทั้งชุดตัวอักษร 

  - Indent first line กั้นย่อหน้าก่อนเริ่มทั้งชุดตัวอักษร 

  - Add space before paragraph กำหนดพื้นที่ว่างก่อนเริ่มต้นชุดตัวอักษร 

  - Add space after paragraph กำหนดพื้นที่ว่างหลังเริ่มต้นชุดตัวอักษร 



 193

 4. การสร้างตัวอักษรตามเส้นพาธ (Path) 

 การสร้างตัวอักษรนั้นนอกจากการสร้างตัวอักษรเป็นเส้นตรงในแนวนอนและแนวตั้งแล้ว

ยังสามารถสร้างตัวอักษรตามเส้นพาธ (Path) ที่สร้างขึ้นได้ เช่น สร้างตัวอักษรตามแนวเส้นโค้ง เส้น

หยัก หรือเส้นอิสระ เป็นต้น การสร้างตัวอักษรตามเส้นพาธมีวิธีการสร้างดังนี้ 

 1) พิมพ์ข้อความตัวอักษรในพื้นที่การทำงาน จะปรากฏเลเยอร์ตัวอักษรขึ้นในพาเนล

ไทม์ไลน์ 

 2) คลิกเลือกเลเยอร์ตัวอักษรที่พิมพ์ข้อความไป จากนั้นสร้างเส้นพาธสำหรับวางแนวตัว

อักษร โดยใช้เครื่องมือในการวาดภาพ 

  

ภาพที่ 5.30 การสร้างเส้นพาธสำหรับวางแนวตัวอักษร 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฟ) 

 3) คลิกเลือกเลเยอร์ตัวอักษร จากนั้นเลือกคำสั่งหัวข้อ Text > Path Options >  

Path > Mark1 เป็นการเลือกเส้นพาธให้เป็นมาร์ก 

  

ภาพที่ 5.31 การคลิกเลือกคำสั่งในเลเยอร์ตัวอักษรเพื่อสร้างเส้นพาธสำหรับวางแนวตัวอักษร 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ภ) 
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 4) ตัวอักษรจะถูกจัดเรียงตามเส้นพาธในทันที จากนั้นสามารถวางเรียงในตำแหน่งที่

เหมาะสมโดยใช้เครื่องมือไทป์ (Type Tool)   หรือเครื่องมือซีเล็คชั่น (Selection Tool)   

จากนั้นแดรกเมาส์ลากแถบสีแดงหน้าข้อความและขยับไปในตำแหน่งที่ต้องการได้ทันท ี

 

  

ภาพที่ 5.32 การปรับตำแหน่งแนวตัวอักษรบนเส้นพาธ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ม) 

 5. การสร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวอักษรด้วยคีย์เฟรม  

 เท็กซ์เลเยอร์ (Text Layer) เป็นวัตถุที่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวด้วยคีย์เฟรม โดย

การใช้คำสั่งในกลุ่มคำสั่ง Transform ซึ่งสามารถกำหนดการเคลื่อนที่ การปรับขนาด การหมุน และ

การสร้างความโปร่งใสให้กับตัวอักษรได้ด้วยวิธีการตามตัวอย่างดังนี้ 

 1) พิมพ์ตัวอักษรคำว่า “TITLE” ทำการปรับแต่งรูปแบบ ขนาด และสีตามต้องการ จะ

ปรากฏเลเยอร์ตัวอักษรเกิดขึ้น 

 2) พิมพ์ตัวอักษรคำว่า “Gradient Color” ทำการปรับแต่งรูปแบบ ขนาด และสีตาม

ต้องการ จะปรากฏเลเยอร์ตัวอักษรเกิดขึ้นอีกหนึ่งเลเยอร์ จากนั้นจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม 
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ภาพที่ 5.33  การพิมพ์ข้อความเพื่อเตรียมสร้างการเคลื่อนไหว 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ย) 

 3) ทำการใส่เงาให้ตัวอักษรโดยใช้คำสั่ง Drop Shadow ที่อยู่ในกลุ่มคำสั่ง Layer 

Styles โดยคลิกเลเยอร์ตัวอักษรทั้ง 2 เลเยอร์ จากนั้นคลิกขวาที่เลเยอร์ “TITLE” แล้วเลือกคำสั่ง 

Layer Styles > Drop Shadow จะมีเงาเกิดขึ้นที่ตัวอักษร 

  

ภาพที่ 5.34  การใส่เงาให้ตัวอักษร 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ร) 
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 4) สร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวอักษรเลื่อนขึ้นมาทีละคำ แล้วจางหายไปในตอนท้าย โดย

มีขั้นตอนดังนี้ 

  - คลิกลูกศรหน้าคำสั่ง Transform ที่เลเยอร์ “TITLE” จากนั้นกำหนดเวลาปัจจุบัน 

(Current Time) เป็น 0:00:02:00 จากนั้นคลิกปุ่ม   (Time-Vary Stopwatch) ที่คำสั่ง 

Position และ Opacity เพื่อสร้างคีย์เฟรม (Keyframe) 

   

ภาพที่ 5.35  การใส่คีย์เฟรมที่เลเยอร์ข้อความ “TITLE” 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฤ) 

  - กำหนดเวลาปจัจบุนั (Current Time) เปน็ 0:00:01:06 จากนั้นคลกิปุ่มเพิ่มคยีเ์ฟรม   
(Add Keyframe)   ที่คำสั่ง Position กำหนดค่าให้ตัวอักษรเลื่อนไปด้านล่าง หรือใช้เครื่องมือ  
ซีเล็คชัน (Selection Tool) ลากข้อความให้เคลื่อนที่ลงไปด้านล่างของพื้นที่การทำงาน และกำหนด
ค่าคำสั่ง Opacity เป็น 0% เพื่อปรับให้ตัวอักษรโปร่งใส 

  

  

ภาพที่ 5.36  การสร้างการเคลื่อนไหวที่เลเยอร์ข้อความ “TITLE” 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฤ) 
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  - คลิกลูกศรหน้าคำสั่ง Transform ที่เลเยอร์ “Gradient Color” จากนั้นกำหนด 

เวลาปัจจุบัน (Current Time) เป็น  0:00:03:00 จากนั้นคลิกปุ่ม   (Time-Vary Stopwatch) ที่

คำสั่ง Position และคำสั่ง Opacity เพื่อสร้างคีย์เฟรม (Keyframe) 

  

ภาพที่ 5.37  การใส่คีย์เฟรมที่เลเยอร์ข้อความ “Gradient Color” 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ล) 

  - กำหนดเวลาปจัจบุนั (Current Time) เปน็ 0:00:02:07 จากนั้นคลกิปุ่มเพิ่มคยีเ์ฟรม  

(Add Keyframe)   ที่คำสั่ง Position กำหนดค่าให้ตัวอักษรเลื่อนไปด้านล่างหรือใช้เครื่องมือ   

ซีเล็คชัน (Selection Tool) ลากข้อความให้เคลื่อนที่ลงไปด้านล่างของพื้นที่การทำงาน และกำหนด

ค่าคำสั่ง Opacity เป็น 0% เพื่อปรับให้ตัวอักษรโปร่งใส 

  

  

ภาพที่ 5.38  การสร้างการเคลื่อนไหวที่เลเยอร์ข้อความ “Gradient Color” 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฦ) 
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  - กำหนดเวลาปัจจุบัน (Current Time) เป็น 0:00:04:00 จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม    

คีย์เฟรม (Add Keyframe)   ที่คำสั่ง Opacity 

  - กำหนดเวลาปัจจุบัน (Current Time) เป็น 0:00:05:00 จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม    

คีย์เฟรม (Add Keyframe)   ที่คำสั่ง Opacity กำหนดค่าเป็น 0% 

  - ที่เลเยอร์ “TITLE” คลิกปุ่มเพิ่มคีย์เฟรม (Add Keyframe)   กำหนดเวลา

ปัจจุบัน (Current Time) เป็น 0:00:04:00 จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มคีย์เฟรม (Add Keyframe)   ที่

คำสั่ง Opacity 

  - กำหนดเวลาปัจจุบัน (Current Time) เป็น 0:00:05:00 จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม    

คีย์เฟรม (Add Keyframe)   ที่คำสั่ง Opacity กำหนดค่าเป็น 0% 

  

ภาพที่ 5.39  การกำหนดให้ตัวอักษรจางหายไป 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฦ) 

 5) คลิกปุ่มเล่น (Play)   ที่พาเนลพรีวิล (Preview) เพื่อแสดงผล จะปรากฏตัวอักษร

แสดงผลขึ้นมาและจางหายไป 

  

ภาพที่ 5.40  ภาพการเคลื่อนไหวของตัวอักษร 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ก) 
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 6. การสร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวอักษรด้วยคำสั่งแอนิเมท 

 การสร้างการเคลื่อนไหวด้วยคำสั่งแอนิเมท (Animate) เป็นอีกหนึ่งวิธีในการทำให้ตัว

อักษรเคลื่อนไหว ซึ่งโปรแกรมมีรูปแบบการเคลื่อนไหวให้เลือกใช้อย่างหลากหลายและสามารถนำ

มาใช้งานหลายรูปแบบพร้อมกันโดยใช้คีย์เฟรมเป็นตัวกำกับการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรโดย

ทำงานบนเท็กซ์เลเยอร์ (Text Layer) ดังนี้ 

  

ภาพที่ 5.41  ขั้นตอนการสร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวอักษรด้วยคำสั่งแอนิเมท 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ว) 

 การสร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวอักษรด้วยการใช้คำสั่งแอนิเมทมีการทำงานที่ง่าย ให้ผลลัพท์

ออกมาสวยงามและมหีลายหลายรปูแบบใหเ้ลอืกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม อศิเรศ ภาชนะกาญจน ์

(2559, น.128-133) กล่าวถึงรูปแบบการสร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวอักษรโดยการใช้คำสั่งแอนิเมท 

ไว้ สรุปได้ดังนี้  
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 1)  คำสั่ง Enable Per-character 3D สร้างการเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วยการหมุนตัว
อักษรในแบบสามมิติ ทำให้ตัวอักษรเคลื่อนไหวแบบมีมิติยิ่งขึ้น 

  

ภาพที่ 5.42  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Enable Per-character 3D 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ข) 

 2)  คำสั่ง Anchor Point สร้างการเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วยการย้ายจุดศูนย์กลางของ
ตัวอักษร (Anchor Point) 

   

ภาพที่ 5.43  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Anchor Point 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ค) 

 3)  คำสั่ง Position สร้างการเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วยการย้ายตำแหน่งของตัวอักษรให้
อยู่ในตำแหน่งต่างๆ แล้วเกิดการเคลื่อนไหว 

  

ภาพที่ 5.44  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Position 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฅ) 
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 4)  คำสั่ง Scale สร้างการเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วยการปรับย่อและขยายขนาดของตัว
อักษรให้เคลื่อนไหวจากเล็กไปใหญ่ หรือให้เคลื่อนไหวจากใหญ่ไปเล็ก 

  

ภาพที่ 5.45  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Scale 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฆ) 

 5) คำสั่ง Skew  สรา้งการเคลื่อนไหวของตวัอกัษรดว้ยการปรบัตวัอกัษรใหเ้อยีงไปในทศิทางที่
ตอ้งการ 

  

ภาพที่ 5.46  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Skew 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ง) 

 6) คำสั่ง Rotation สร้างการเคลื ่อนไหวของตัวอักษรด้วยการหมุนปรับองศาของตัวอักษร
ให้เคลื่อนไหวตามองศาที่ต้องการ รวมถึงการกำหนดจำนวนรอบในการหมุนของตัวอักษรได้อีกด้วย 

  

ภาพที่ 5.47  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Rotation 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560จ) 
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 7) คำสั่ง Opacity สร้างการเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วยการปรับความโปร่งใสของตัว
อักษรให้จางแล้วเด่นชัดขึ้น หรือจากเด่นชัดแล้วจางหายไป 

  

ภาพที่ 5.48  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Opacity 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฉ) 

 8) คำสั่ง All Transform Properties สร้างการเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วยการรวมคำสั่ง
ขา้งตน้ตั้งแตค่ำสั่ง Anchor Point ถงึคำสั่ง Opacity ไวใ้นครั้งเดยีวสามารถปรบัแตง่คา่ตา่งๆ ไดท้กุคา่ 

   

ภาพที่ 5.49  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย All Transform Properties 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ช) 

 9) คำสั่ง Fill Color สร้างการเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วยการเปลี่ยนสีให้กับตัวอักษร 
โดยกำหนดสีต่างๆ จากสีหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นอีกสีหนึ่ง 

  

ภาพที่ 5.50  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Fill Color 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ซ) 
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 10) คำสั่ง Storke Color  สร้างการเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วยการเปลี่ยนสีของขอบตัว
อกัษร โดยกำหนดสตีา่งๆ จากสหีนึ่งเปลี่ยนไปเปน็อกีสหีนึ่ง ซึ่งตวัอกัษรจะตอ้งมเีสน้ขอบดว้ยถงึจะใช้
คำสั่งนี้ได ้

  

ภาพที่ 5.51  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Storke Color 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฌ) 

 11) คำสั่ง Storke Width สร้างการเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วยการปรับขนาดของเส้น
ขอบตัวอักษรให้มีขนาดเล็กเปลี่ยนไปเป็นใหญ่ หรือมีขนาดใหญ่เปลี่ยนไปเป็นเล็ก 

  

ภาพที่ 5.52  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Storke Width 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ญ) 

 12) คำสั่ง Tracking สร้างการเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วยการกำหนดระยะห่างระหว่างตัว
อักษรในแต่ละตัว 

  

ภาพที่ 5.53  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Tracking 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฎ) 
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 13) คำสั่ง Line Anchor คำสั่งที่ใช้ควบคู่กับ Tracking มีไว้กำหนดตำแหน่งจุดศูนย์กลาง 
(Anchor) ของตัวอักษรถ้าค่า Line Anchor เป็น 0% จุดศูนย์กลางจะอยู่ด้านซ้าย ระยะห่าง
ระหว่างตัวอักษรจะกระจายไปทางขวา แต่เมื่อค่า Line Anchor เป็น 100% จุดศูนย์กลางจะอยู่
ด้านขวา ระยะห่างระหว่างตัวอักษรจะกระจายไปทางซ้าย  แต่เมื่อค่า Line Anchor เป็น 50% 
จุดศูนย์กลางจะอยู่ตรงกลาง ระยะห่างจะกระจายออกทั้งสองด้าน 
 14) คำสั่ง Line Spacing สร้างการเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วยการกำหนดระยะห่าง
ระหว่างบรรทัดของตัวอักษร 

  

ภาพที่ 5.54  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Line Spacing 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฏ) 

 15) คำสั่ง Character Offset  ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวอักษรตามลำดับก่อนและหลังของ
พยัญชนะ (A-Z หรือ ก-ฮ) เมื่อกำหนดค่า Character Offset เป็น 1 ตัวอักษรจาก A จะเปลี่ยนเป็น 
B ถ้ากำหนดค่าเป็น -1 ตัวอักษรจาก A จะเปลี่ยนเป็น Z 

  

ภาพที่ 5.55  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Character Offset 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฐ) 
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 16) คำสั่ง Character Value ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวอักษรตามลำดับคล้ายกับ Character 
Offset แต่ต่างกันตรงที่ตัวอักษรจะเปลี่ยนไปเหมือนกันทุกตัว เมื่อกำหนดค่า Character Value 
เป็น 65 ตัวอักษรจะไล่เปลี่ยนทุกตัวให้เป็น A 

  

ภาพที่ 5.56  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Character Value 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฑ) 

 17) คำสั่ง Blur  สร้างการเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วยการปรับความเบลอของตัวอักษร ซึ่ง
สามารถปรับทิศทางของความเบลอได้ด้วย 

  

ภาพที่ 5.57  การสร้างเคลื่อนไหวของตัวอักษรด้วย Blur 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฒ) 

 ข้อความตัวอักษรเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สามารถประกอบอยู่ในผลงานการออกแบบภาพ

เคลื่อนไหว สามารถนำเข้าได้จากโปรแกรมอื่นๆ และสร้างขึ้นจากเครื่องมือในการสร้างตัวอักษร คือ

เครื่องมือไทป์ (Type Tool) โดยสามารถพิมพ์ข้อความในพื้นที่การทำงานได้หรือใช้เมนูคำสั้ง Layer 

> New > Text แล้วพิมพ์ข้อความในพื้นที่การทำงาน เมื่อพิมพ์ข้อความแล้วจะถูกเก็บในเท็กซ์

เลเยอร์ (Text Layer) จากนั้นสามารถปรับแต่งรูปแบบของตัวอักษรได้จากพาเนลคาแรคเตอร์ 

(Character) และจัดรูปแบบย่อหน้าได้จากพาเนลพารากราฟ (Paragraph) ตัวอักษรที่สร้างนั้น

สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ด้วยคีย์เฟรม โดยการใช้คำสั่งในกลุ่มคำสั่ง Transform ซึ่ง
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สามารถกำหนดการเคลื่อนที่ การปรับขนาด การหมุน ความโปร่งใสให้กับตัวอักษร และยังสามารถ

สร้างการเคลื่อนไหวได้จากการใช้คำสั่งแอนิเมท (Animate) ได้อีกด้วย 

   

สรุป 

 ภาพวาด ภาพกราฟิก และตัวอักษรนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผลงานการสร้างภาพ

เคลื่อนไหว ทำให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถสื่อสารข้อมูลไปสู่ผู้รับชมได้อย่างถูกต้องชัดเจน

ภาพที่ดีนั้นจะถ่ายทอดจินตนาการและเรื่องราวได้ ในการวาดภาพนั้นสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือ

วาดภาพแบบสำเร็จรูป ซึ่งเป็นรูปร่างเรขาคณิต อาทิ รูปสี่เหลี่ยม รูปวงรี รูปหลายเหลี่ยม รูปดาว 

และเครื่องมือในการวาดภาพแบบอิสระ ซึ่งเป็นการทำงานของเส้นพาธ (Path) สามารถสร้างเส้น

และดัดแปลงเส้นได้อย่างไม่จำกัด ในการวาดภาพสามารถทำงานในพื้นที่การทำงานได้โดยตรง เมื่อ

ทำการวาดภาพ ภาพนั้นจะถูกเก็บในรูปแบบของเชฟเลเยอร์ (Shape Layer) และจะปรากฏใน

พาเนลไทม์ไลน์สามารถปรับแต่งการเคลื่อนไหวได้ด้วยคีย์เฟรม 

 การสร้างตัวอักษรสามารถนำเข้าจากโปรแกรมอื่นๆ เพื่อให้ได้อักษรที่สวยงาม และสามารถ

สรา้งไดด้ว้ยเครื่องมอืไทป ์(Type Tool) โดยมวีธิกีารสรา้งตวัอกัษรไดห้ลายวธิแีละสามารถปรับแต่งรูป

แบบของตัวอักษรและย่อหน้าข้อความ อีกทั้งยังสามารถสร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวอักษรได้ด้วยคีย์

เฟรมและคำสั่งสำเร็จรูปได้ 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. จงอธิบายขั้นตอนในการสร้างเลเยอร์ 

 2. เมื่อคลกิปุ่ม   (Video - Hides Video from Composition) ที่เลเยอรจ์ะมผีลอยา่งไร 

 3. เมื่อคลิกปุ่ม   (Audio - Mutes Audio) ที่เลเยอร์จะมีผลอย่างไร 

 4. จงอธิบาย 4 ตัวเลือกคำสั่งในการจัดตำแหน่งเลเยอร์จากเมนูคำสั่ง 

 5.  จงอธิบายขั้นตอนในการรวมเลเยอร์โดยใช้คำสั่งพรีคอมโพส (Pre-compose) 

 6. เครื่องมอืที่ใชว้าดภาพในโปรแกรมอาฟเตอรเ์อฟเฟกตม์กีี่รปูแบบ อธบิาย 

 7. ในการกำหนดสีให้กับรูปวาดทั้งสีพื้นและเส้นขอบ มกีี่รปูแบบ อธบิาย 

 8. อธิบายวิธีการในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 9. จงอธิบายคุณสมบัติของจุดเวอร์เทค (Vertex) 

 10. เมื่อต้องการปรับรูปแบบเส้นให้เป็นเส้นประ ให้ปรับแต่งที่คำสั่งใด 

 11. เมื่อใช้คำสั่ง Opacity จะมีผลอย่างไรต่อภาพวาด 

 12. จงอธิบายขั้นตอยการสร้างตัวอักษรทั้ง 3 วิธี 

 13. การปรับแต่งย่อหน้าของข้อความสามารถทำได้จากพาเนลใด  

 14. จงอธิบายขั้นตอนการสร้างตัวอักษรตามเส้นพาธ (Path) 

 15. จงอธิบายขั้นตอนการสร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวอักษรด้วยคำสั่งแอนิเมท (Animate) 
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บทปฏิบัติการเรื่อง การสร้างการเคลื่อนไหวให้ชิ้นงาน 

วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกวาดภาพและลงสีให้ชิ้นงาน 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการสร้างตัวอักษร 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการสร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวอักษรด้วยคำสั่งอนิเมท (Animate) 
อุปกรณ์ 
 คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว 
แบบฝึกปฏิบัติ  
 ให้ผู้เรียนวาดภาพ ลงสี พิมพ์ข้อความ และสร้างการเคลื่อนไหวให้กับข้อความโดยทำงานใน        
โปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์ (After Effect) 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สร้างพื้นที่การทำงานขึ้นใหม่ โดยคลิกเมนูคำสั่ง Composition > New Composition... 
 2. กำหนดค่าต่างๆ ของพื้นที่การทำงานดังนี้ 
  2.1 กำหนดค่าเป็นแบบ Basic 
  2.2 ค่า Preset กำหนดเป็น HDV 1080 25 
  2.3 ค่า Frame Rate เป็น 25 frames per second 
  2.4 คลิกเลือก Lock Aspect Ratio เพื่อล็อกค่าหน้าจอให้สมดุลไม่ผิดเพี้ยน 
  2.5 ค่า Duration เป็น 0:00:20:00 (ระยะเวลา 20 วินาที) 
  2.6 ค่า Background Color เป็นสีครีม 
 3. วาดภาพชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือในการวาดภาพ ซึ่งมีให้เลือกใช้ทั้งแบบรูปร่างเรขาคณิตและ
วาดเส้นแบบอิสระ 

  
ภาพที่ 5.58  ตัวอย่างภาพวาดจากเครื่องมือวาดเส้นอิสระ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ณ) 
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 4. ใช้เครื่องมือไทป์ (Type Tool)    พิมพ์ข้อความ “My Animation” บนพื้นที ่การทำงาน 
จากนั้นทดลองใส่การเคลื่อนไหวโดยใช้คำสั่งอนิเมท (Animate) และปรับแต่งค่าของคำสั่งให้เกิด
การเคลื่อนไหว 

  

ภาพที่ 5.59  การสร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวอักษรโดยใช้คำสั่งอนิเมท (Animate) 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ศ) 

ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 ผู้เรียนสามารถวาดภาพและลงสีให้ชิ้นงาน พิมพ์และจัดวางข้อความ อีกทั้งยังสามารถสร้างการ

เคลื่อนไหวให้กับตัวอักษรโดยใช้คำสั่งอนิเมท (Animate) ได้ 
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เวอร์เทคบนเส้น. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560น). การใช้เครื่องมือคอนเวิร์สเวอร์เทค (Convert Vertex Tool) 

เปลี่ยนจุดเวอร์เทค (Vertex) ให้เป็นมุมแหลมหรือมุมโค้ง. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขา

วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560บ). การใช้เครื่องมือมาส์กฟีทเทอร์ (Mask Feather Tool) สร้าง

ขอบฟุ้งให้มาส์ก (Mask). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ป). การปรับแต่งเส้นพาธ (Path) ของรูปดาว. [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ผ). การปรับแต่งเส้นขอบ (Stroke). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขา

วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฝ). เครื่องมือในพาเนลคาแรคเตอร์ (Character). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560พ). เครื่องมือในพาเนลพารากราฟ (Paragraph). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฟ). การสร้างเส้นพาธสำหรับวางแนวตัวอักษร. [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ภ). การคลิกเลือกคำสั่งในเลเยอร์ตัวอักษรเพื่อสร้างเส้นพาธสำหรับ

วางแนวตัวอักษร. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ม). การปรับตำแหน่งแนวตัวอักษรบนเส้นพาธ. [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ย). การพิมพ์ข้อความเพื่อเตรียมสร้างการเคลื่อนไหว. [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ร). การใส่เงาให้ตัวอักษร. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฤ). การใส่คีย์เฟรมที่เลเยอร์ข้อความ “TITLE”. [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฤ). การสร้างการเคลื่อนไหวที่เลเยอร์ข้อความ “TITLE”. 

[ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ล). การใส่คีย์เฟรมที่เลเยอร์ข้อความ “Gradient Color”. 

[ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฦ). การสร้างการเคลื่อนไหวที่เลเยอร์ข้อความ “Gradient Color”. 

[ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฦ). การกำหนดให้ตัวอักษรจางหายไป. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ว). ขั้นตอนการสร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวอักษรด้วยคำสั่งอนิเมท 

(Animate). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ศ). การสร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวอักษรโดยใช้คำสั่งอนิเมท 

(Animate). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 


