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บทที่ 6 

การสร้างการเคลื่อนไหวและการเพิ่มลักษณะพิเศษ 
  

 การสรา้งภาพเคลื่อนไหวเกดิจากการนำภาพนิ่งหลายภาพมาเรยีงตอ่กนั จากนั้นนำมาแสดง

ผลอยา่งตอ่เนื่องทำใหเ้กดิเปน็ภาพเคลื่อนไหวเรยีกวา่เปน็การทำงานแบบเฟรมตอ่เฟรม (Frame by  

Frame)  ซึ่งต้องทำการสร้างภาพเป็นจำนวนมาก การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมอาฟเตอร์

เอฟเฟกต ์ (After Effects)  นั้นทำใหก้ารทำงานมคีวามสะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึ้นดว้ยการคำนวณของ

โปรแกรมระหวา่งคยีเ์ฟรม อกีทั้งยงัมวีธิกีารการสรา้งการเคลื่อนไหวที่หลากหลายทำใหเ้กดิรปูแบบการ

เคลื่อนไหวที่นา่สนใจและสวยงาม 

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคีย์เฟรม 

 การสร้างภาพเคลื่อนไหวนั้น เป็นการแสดงผลโดยมีการปรับเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปยังอีกรูป

หนึ่ง โดยอาศัยภาพนิ่งแต่ละเฟรมมาเรียงต่อกันผ่านการกำหนดคีย์เฟรมที่จุดเริ่มต้นและการกำหนด
คีย์เฟรมที่จุดต่อไป โดยตั้งค่าต่างๆ ของชิ้นงานให้แตกต่างจากคีย์เฟรมในจุดแรก เมื่อแสดงผล
โปรแกรมจะคำนวณการสร้างเฟรมที่อยู่ระหว่างทั้ง 2 คีย์เฟรม ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้น 
 1. การควบคุมชิ้นงาน 
 คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมชิ้นงาน ได้แก่ การย้ายตำแหน่ง การปรับขนาด การหมุนชิ้นงาน 
การปรับความโปร่งใส ซึ่งสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับชิ้นงานต่างๆ ได้ในชุดคำสั่ง Transform การเปิดชุด
คำสั่งในการควบคุมชิ้นงาน (Transform) ทำได้โดยการคลิกที่ลูกศรด้านหน้าเลเยอร์ชิ้นงานนั้นๆ 
จากนั้นคลิกที่หัวลูกศร Transform จะมีคำสั่งในการควบคุมชิ้นงานแยกย่อยลงไปอีก 5 คำสั่ง ดังที่ 
ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ (2556, น.20-21) กล่าวถึงคำสั่งควบคุมชิ้นงานไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  

ภาพที่ 6.1 กลุ่มคำสั่ง Transform 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ก) 
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 1) การย้ายตำแหน่งจุดหมุนของชิ้นงาน (Anchor Point) จุดหมุนของชิ้นงานใช้งาน

ควบคู่กับการหมุน (Rotation) ซึ่งปกติจุดหมุนจะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของชิ้นงาน รัศมีการหมุนจะ

อยู่ที่จุดกึ่งกลาง เมื่อทำการเปลี่ยนจุดหมุนรัศมีการหมุนจะเปลี่ยนตำแหน่งไป สามารถกำหนดค่าตัว

เลขในแกน X (แนวนอน) และแกน Y (แนวตั้ง) เพื่อให้ได้ตำแหน่งตามต้องการ หรือสามารถใช้

เครื่องมือบีไฮน์ แพน (Behind Pan Tool)   แดรกเมาส์เลื่อนจุดหมุนของชิ้นงาน 

  

ภาพที่ 6.2 การย้ายตำแหน่งจุดหมุนของชิ้นงาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ข) 

 2) การย้ายตำแหน่งชิ้นงาน (Position) ใช้ในการกำหนดตำแหน่งชิ้นงานโดยการใส่

ค่าตัวเลขในแกน X (แนวนอน) และแกน Y (แนวตั้ง) เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ หรือใช้

เครื่องมือซีเล็คชัน (Selection Tool) เลือกชิ้นงานแล้วแดรกเมาส์เคลื่อนย้ายชิ้นงานไปยังตำแหน่งที่

ต้องการได้เลย 
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ภาพที่ 6.3 การย้ายตำแหน่งชิ้นงาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ค) 

 3)  การย่อและขยายชิ้นงาน (Scale) ใช้ในการย่อและขยายชิ้นงานโดยการกำหนดค่าตัว

เลขในแกน X (แนวนอน) และแกน Y (แนวตั้ง) โดยค่าปกติจะมีค่าอยู่ที่ 100% ถ้าต้องการย่อชิ้น

งาน ให้ปรับค่าทั้งแกน X และแกน Y ให้น้อยกว่า 100% และเมื่อต้องการขยายชิ้นงาน ให้ปรับค่า

ทั้งแกน X และแกน Y ให้มากกว่า 100% ถ้าคลิกเลือกปุ่มไอคอน   (Constrain Proportions) 

จะเป็นการล็อคขนาดให้ได้อัตราส่วนที่คงที่ เวลาย่อหรือขยายสัดส่วนของชิ้นงานจะไม่ผิดเพี้ยน  

หรือใช้เครื่องมือซีเล็คชัน (Selection Tool) เลือกชิ้นงานแล้วแดรกเมาส์ที่จุดสี่เหลี่ยมรอบกรอบ

ของชิ้นงานเพื่อขยายหรือย่อ (คลิกแป้น [Shift] ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้เพื่อให้ชิ้นงานมีอัตราส่วนที่คงที่) 

  

ภาพที่ 6.4 การย่อและขยายชิ้นงาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฅ) 
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 4)  การหมุนชิ้นงาน (Rotation) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการหมุนชิ้นงานให้อยู่ในองศาที่

ต้องการ ซึ่งสามารถกำหนดค่าตัวเลข 2 ส่วน   คือ ค่า x จะเป็นการกำหนดจำนวนรอบใน

การหมุน การกำหนดค่าส่วนที่สองจะเป็นการกำหนดค่าตัวเลขขององศาในการหมุน ถ้ากำหนดเป็น

ค่าบวก (+) ชิ้นงานจะหมุนตามเข็มนาฬิกา ถ้ากำหนดเป็นค่าลบ (-) ชิ้นงานจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา 

เช่น -4x ชิ้นงานจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา 4 รอบ 

  

ภาพที่ 6.5 การหมุนชิ้นงาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฆ) 

 5)  การกำหนดความโปร่งใสของชิ้นงาน (Opacity) ใช้กำหนดให้ชิ้นงานมีความโปร่งใส 

โดยค่าปกติจะอยู่ที่ 100% ชิ้นงานจะมีความทึบเป็นสีที่ปกติ ไม่โปร่งใส ถ้ากำหนดค่าน้อยกว่า 

100% ชิ้นงานจะมีความโปร่งใสมากขึ้นตามลำดับ ทำให้มองทะลุชิ้นงานเห็นฉากหลังหรือชิ้นงานที่

อยู่ด้านหลังได้ 

  

ภาพที่ 6.6 การกำหนดความโปร่งใสของชิ้นงาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ง) 
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 การกำหนดค่าตัวเลขนอกจากจะใช้การกรอกตัวเลขในช่องคำสั่งแล้ว ยังสามารถปรับค่าด้วย

วิธีการแดรกเมาส์บนชุดตัวเลขเพื่อลดหรือเพิ่มค่าตัวเลข โดยแดรกเมาส์ไปด้านขวาหรือด้านบนจะ

เป็นการเพิ่มค่าตัวเลข และเมื่อแดรกเมาส์ไปด้านซ้ายหรือด้านล่างจะเป็นการลดค่าตัวเลขทำให้การ

ทำงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 2. การควบคุมคีย์เฟรม 

 ในการทำให้ชิ้นงานเคลื่อนไหวต้องอาศัยการทำงานกับคีย์เฟรมในการควบคุม ปรับแต่ง 

แก้ไขคีย์เฟรม การเคลื่อนย้ายคีย์เฟรม การคัดลอกคีย์เฟรม การลบคีย์เฟรม ซึ่งมีรายละเอียดการใช้

คำสั่งดังนี้ 

 2.1 การสร้างและเพิ่มคีย์เฟรม (Add)  การสร้างคีย์เฟรมทำได้โดยการกำหนดเวลา

ปัจจุบันโดยการเลื่อนเครื่องมือเคอเรนท์ ไทม์ อินดิเคเตอร์ (Current Time Indicator) ไปในช่วง

เวลาที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม   (Time-Vary Stopwatch) ซึ่งเป็นการใส่คีย์เฟรมในจุดแรก ใน

จุดถัดไปเมื่อต้องการเพิ่มคีย์เฟรมให้คลิกปุ่ม   (Add or Remove Keyframe) 

  

ภาพที่ 6.7 การสร้างและเพิ่มคีย์เฟรม 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560จ) 

 2.2 การเลือกคีย์เฟรม (Selection) ก่อนการทำงานกับคีย์เฟรม จำเป็นต้องทำการ

เลือกคีย์เฟรมก่อน โดยการคลิกเลือกคีย์เฟรมที่ต้องการและเมื่อต้องการเลือกคีย์เฟรมมากกว่า 1 
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คีย์เฟรมให้กดแป้น Shift ที่แป้นพิมพ์ จากนั้นคลิกเลือกคีย์เฟรมที่ต้องการได้เลย หรือแดรกเมาส์

คลุมคีย์เฟรมที่ต้องการทั้งหมดเพื่อเลือก จากนั้นสามารถปรับแต่งแก้ไขคีย์เฟรมได้ทันที 

  

ภาพที่ 6.8 การเลือกคีย์เฟรม 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฉ) 

 2.3  การเคลี่อนย้ายคีย์เฟรมไปในตำแหน่งที่ต้องการ (Move) เมื่อต้องการย้าย

ตำแหน่งของคีย์เฟรม สามารถทำได้โดยคลิกเลือกคีย์เฟรมที่ต้องการ จากนั้นแดรกเมาส์เคลื่อนย้าย

ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ทันที 

 2.4  การคัดลอกและการวางคีย์เฟรม (Copy and Paste) เมื่อต้องการใช้คีย์เฟรมที่

มีการตั้งค่าเหมือนเดิมโดยไม่ต้องสร้างคีย์เฟรมใหม่ สามารถทำการคัดลอกมาใช้งานได้ทันที โดย

คลิกเลือกคีย์เฟรมที่ต้องการ จากนั้นคลิกเลือกเมนูคำสั่ง Edit > Copy จากนั้นเลื่อนเครื่องมือ     

เคอเรนท์ ไทม์ อินดิเคเตอร์ (Current Time Indicator) ไปในช่วงเวลาที่ต้องการจะวางคีย์เฟรม 

จากนั้นคลิกเลือกเมนูคำสั่ง Edit > Paste  

  ในการคดัลอกและการวางคยีเ์ฟรมอยา่งรวดเรว็สามารถทำไดโ้ดยการใชแ้ปน้พมิพล์ดั  

โดยคลกิเลอืกคยีเ์ฟรมที่ตอ้งการ แลว้คลกิแปน้ [Command] + [C] ที่แปน้พมิพเ์พื่อคดัลอก จากนั้น

เลื่อนเครื่องมอืเคอเรนท ์ ไทม ์ อนิดเิคเตอรไ์ปในชว่งเวลาที่ตอ้งการจะวางคยีเ์ฟรม จากนั้นคลกิแปน้ 

[Command] + [V] ที่แปน้พมิพใ์นเครื่องคอมพวิเตอร ์ IMAC กรณเีปน็เครื่องคอมพวิเตอร ์ PC ใหก้ด
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แปน้ [Ctrl] + [C] ที่แปน้พมิพเ์พื่อคดัลอก จากนั้นเลื่อนเครื่องมอืเคอรเ์รนท ์ไทม ์อนิดเิคเตอรไ์ปในชว่ง

เวลาที่ตอ้งการจะวางคยีเ์ฟรม จากนั้นคลกิแปน้ [Ctrl] + [V] เพื่อวางคยีเ์ฟรม  

 2.5  การลบคีย์เฟรม (Delete) เมื่อไม่ต้องการคีย์เฟรม สามารถลบคีย์เฟรมโดยการ

เลือกคีย์เฟรมที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกแป้น [Delete] ที่แป้นพิมพ์ คีย์เฟรมนั้นจะถูกลบไปในทันที 

 ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำงานในคำสั่งที่เกี่ยวกับคีย์เฟรม สามารถทำการ

ย้อนขั้นตอนการทำงานได้โดยคลิกเลือกเมนูคำสั่ง Edit > Undo และสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดโดย

กดแป้น [Command] + [Z] ที่แป้นพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ IMAC กรณีเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 

PC ให้กดแป้น [Ctrl] + [Z] ที่แป้นพิมพ์เพื่อย้อนกลับการทำงาน 

 โดยหลักการในการสร้างภาพเคลื่อนไหวนั้น เป็นการนำภาพนิ่งแต่ละเฟรมมาเรียงต่อกัน 

แล้วมองผ่านด้วยความเร็วที่เหมาะสมจึงทำให้มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งการสร้างภาพ

เคลื่อนไหวจากโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์นั้นมีหลักการสำคัญคือการควบคุมและจัดการคีย์เฟรม 

การกำหนดคีย์เฟรมที่จุดเริ่มต้น การตั้งค่าต่างๆ ของชิ้นงาน และกำหนดคีย์เฟรมที่จุดต่อไป ตั้งค่า

ต่างๆ ของชิ้นงานให้แตกต่างจากคีย์เฟรมในจุดแรก เมื่อสั่งเล่น (Play) โปรแกรมจะทำการคำนวณ

การสร้างเฟรมที่อยู่ระหว่างทั้ง 2 คีย์เฟรม ทำให้ชิ้นงานดูเคลื่อนไหวได้ 

การสร้างการเคลื่อนไหวด้วยเครื่องมือพับเพ็ท 

 กลุ่มเครื่องมอืพบัเพท็ (Puppet tools) มี หนา้ที่ในการสรา้งการเคลื่อนไหวที่ดเูปน็ธรรมชาต ิ

ซึ่งสามารถทำงานได้กับทั้งภาพกราฟิกแบบบิตแมท (Bitmap) ภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ (Vector) 

ภาพวาดจากเครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพ ซึ่งการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของภาพที่

มีการวางหมุดของเครื่องมือและการเคลื่อนย้ายหมุด เครื่องมือในกลุ่มมี 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

  

  

ภาพที่ 6.9 เครื่องมือในกลุ่ม Puppet tools 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ช) 
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 1)   เครื่องมือพับเพ็ท พิน (Puppet Pin Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางหมุดและ

เคลื่อนย้ายหมุด 

 2)   เครื่องมือพับเพ็ท โอเวอร์แลป (Puppet Overlap Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

วางหมุดซ้อนทับซึ่งระบุว่าส่วนใดของภาพควรปรากฏอยู่ด้านหน้า เมื่อการเคลื่อนย้ายหมุดทำให้

ภาพไม่ทับกัน 

 3)   เครื่องมือพับเพ็ท สทาร์ซ (Puppet Starch Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบกับ

การวางหมุด โดยกำหนดค่าของเครื่องมือเพื่อให้ส่วนของชิ้นงานแข็งคงที่ ไม่ยืดย้วยหรือทำให้มีการ

บิดเบือนน้อยลง 

 1. หลักการใช้งานเครื่องมือพับเพ็ท 

 โดยหลักการการใช้งานนั้นเมื่อวางหมุดโดยใช้ครื่องมือพับเพ็ท พิน (Puppet Pin Tool) 

บนชิ้นงาน ในจุดที่วางหมุดนั้นจะเหมือนเป็นการตรึงหมุดเพื่อยึดบางส่วน แล้วขยับในบางส่วน โดย

เมื่อคลิกวางหมุดไปแล้วนั้นชิ้นงานจะถูกแบ่ง ออกเป็นตาข่ายสามเหลี่ยมโดยอัตโนมัติ ซึ่งเส้นตาข่าย

จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีการใช้เครื่องมือพับเพ็ท พิน และตัวชี้เครื่องมืออยู่เหนือพื้นที่ชิ้นงาน แต่ละ

ส่วนของตาข่ายยังเชื่อมโยงกับพิกเซลของภาพดังนั้นพิกเซลจึงเคลื่อนที่ไปพร้อมกับตาข่าย และเมื่อ

ทำการย้ายหมุดเส้นตาข่ายจะเปลี่ยนรูปร่างเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวนี้ การทำงานจะมีการใช้งาน

เครื่องมือทั้ง 3 เครื่องมือประกอบกัน  

 หลักการในการใช้งานมีขั้นตอนดังตัวอย่างนี ้

 1) สร้างชิ้นงานรูปสี่เหลี่ยมขึ้นในพื้นที่การทำงาน (Composition) ดังภาพที่ 6.10 

  

ภาพที่ 6.10 สร้างชิ้นงานรูปสี่เหลี่ยม 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ซ) 
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 2) คลิกเลือกเครื่องมือพับเพ็ท พิน (Puppet Pin Tool)     ตัวชี้ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็น

รปูเขม็หมดุ ใหท้ำการปกัหมดุลงไปบนวตัถทุี่สรา้ง การปกัหมดุลงไปเปรยีบเหมอืนการยดึจดุเหลา่นั้น

เอาไว้เพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ 

  

ภาพที่ 6.11 การวางหมุดบนชิ้นงาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฌ) 

 3) หากต้องการย้ายจุดใดจุดหนึ่ง ให้ใช้เครื่องมือเลือกจุดแล้วจับเคลื่อนย้ายได้ทันทีและ

หากต้องการให้เกิดการเคลื่อนไหวให้สร้างคีย์เฟรมแรกจากนั้นทำการกำหนดเวลาปัจจุบัน โดยเลื่อน

เครื่องมือเคอเรนท์ ไทม์ อินดิเคเตอร์ ไปยังเฟรมถัดไป คลิกเพิ่มคีย์เฟรม แล้วใช้เครื่องมือย้ายจุดที่

ปักหมุด ก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น 

  

ภาพที่ 6.12 การเคลื่อนย้ายหมุด 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ญ) 
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 2. การทำตัวละครขยับด้วยเครื่องมือพับเพ็ท 
 ในการสร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวละครนั้น ไฟล์ต้นฉบับของตัวละครที่ได้ออกแบบนั้น 
สามารถใช้ได้ทั้งไฟล์จากโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) และไฟล์จากโปรแกรมโฟโต้ชอป 
(Photoshop) แต่ควรมีพื้นหลังเป็นแบบใสไม่มีสี ซึ่งมีหลักการในการทำงานตามตัวอย่างดังนี้ 
 1)  ทำการนำเข้า (Import) ไฟล์ตัวละครเข้ามาในโปรแกรมโดยเลือกรูปแบบเป็น 
Composition 

   

ภาพที่ 6.13 การนำเข้าไฟล์ตัวละคร 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฎ) 

 2) คลิกเลือกเครื่องมือพับเพ็ท พิน (Puppet Pin Tool)     ตัวชี้ของเมาส์จะเปลี่ยน
เป็นรูปเข็มหมุด ให้ทำการวางหมุดลงไปบนส่วนข้อกระดูกหรือข้อต่อต่างๆ ของตัวละคร เช่น 
สะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า เป็นต้น จะปรากฏเป็นจุดสีเหลืองๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 6.14 

  

ภาพที่ 6.14 การวางหมุดไปบนส่วนข้อกระดูกของตัวละคร 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฏ) 
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 3) โดยปกติแล้วการใช้เครื่องมือพับเพ็ท พิน (Puppet Pin Tool) อาจทำให้ชิ้นส่วนของ

ร่างกายดูย้อยเหมือนเป็นมนุษย์ยางยืด ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยใช้เครื่องมือพับเพ็ท สทาร์ซ (Puppet 

Starch Tool)   ซึ่งทำไม่ให้ย้อยยืดไปทั้งตัว 

 4) เมื่อเลือกเครื่องมือนี้ตัวชี้ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปกระป๋องสเปรย์ ให้คลิกเลือกจุดที่

ไม่ต้องการให้ยืดย้วย โดยจะต้องปรับค่า Extent ที่ Option Bar ด้านบนด้วย เมื่อตัวเลขเพิ่มมากขึ้น

พื้นที่สีเทาก็จะขยายตัวตามตัวเลขที่มากขึ้น 

  

ภาพที่ 6.15 การใช้เครื่องมือพับเพ็ท สทาร์ซ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฐ) 

 5) จากนั้นสามารถสร้างการเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ 

การทำให้คลิปวิดีโอเล่นซ้ำ 

 การสร้างคลิปวิดีโอให้เล่นซ้ำ (Loop) เป็นการทำให้การแสดงผลของภาพเคลื่อนไหวเล่น

วนไปเรื่อยๆ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการนำมามาใช้งาน อาทิ สร้างตัวละครให้เดินวนไปเรื่อยๆ 

ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมากำหนดคีย์เฟรมซ้ำ หรือล้อที่หมุนของรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งการสร้างคลิปวิดีโอ

ให้เล่นซ้ำมีขั้นตอนดังนี้ 

 1) เปิด Composition ที่ต้องการทำให้เล่นซ้ำ (Loop) 

 2) คลิกที่ Layer ที่ต้องการเล่นซ้ำ (Loop) ในพาเนลไทม์ไลน์ Timeline 
 3) คลิกที่เมนู Layer > Time > Enable Time Remapping 
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:  

ภาพที่ 6.16 การเลือกเมนูคำสั่ง Enable Time Remapping 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฑ) 

 4) ผลจากการคลิกคำสั่ง Enable Time Remapping ในข้อที่ผ่านมา ทำให้สามารถยืด
ระยะเวลาของ Timeline ส่วนนั้นได้ โดยใช้เมาส์ดึงขยายเวลา ขั้นตอนนี้เฟรมถูกยืดออกไป แต่ยัง
ไม่มีการเล่นวนไปมาซ้ำๆ ภาพจะค้างอยู่ที่เฟรมสุดท้าย 

:  

:  

ภาพที่ 6.17 การแสดงผลจากคำสั่ง Enable Time Remapping 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฒ) 
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 5) หลังจากขั้นตอนในข้อที่ผ่านมา ที่ด้านล่างของ Layer จะมีการตั้งค่าที่เขียนว่า Time 
Remap ปรากฏขึ้น 

:   

ภาพที่ 6.18 การแสดงผลของคำสั่ง Time Remap 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ณ) 

 6) คลิกเลือกบรรทัดของการตั้งค่าที่เขียนว่า Time Remap จากนั้นคลิกเลือกเมนู 
Animation เลือกคำสั่ง Add Expression 

:  

ภาพที่ 6.19 ช่องบรรทัดของคำสั่ง Time Remap 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ด) 

 7) ที่บรรทัดคำสั่งของ Time Remap จะมีช่องให้เขียนตัวอักษรลงไปได้ ให้พิมพ์คำว่า 
loopOut(“cycle”) ลงไป ภาพเคลื่อนไหวในเลเยอร์นั้นๆ จะสามารถเล่นซ้ำไปเรื่อยๆ 

การสร้างการเคลื่อนไหวแบบเรียงภาพ 

 การสร้างการเคลื่อนไหวแบบเรียงภาพด้วยคำสั่ง Image Sequence เป็นการเรียงภาพนิ่ง

ที่แตกต่างกันมีหลักการที่เลียนแบบการสร้างการเคลื่อนไหวแบบสต๊อปโมชัน (Stop Motion) ซึ่งมี

หลักการในการทำงานตามตัวอย่างดังนี้ 
 1) เตรียมไฟล์ภาพนิ่งที่ต้องการจะทำการเคลื่อนไหวซึ่งแต่ละภาพมีลักษณะที่แตกต่าง

กัน โดยตั้งชื่อไฟล์ให้มีตัวเลขเรียงต่อกัน และมีขนาดไฟล์ที่มีขนาดเดียวกัน 
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ภาพที่ 6.20 ตัวอย่างภาพเปลวไฟที่มีลักษณะแตกต่างกัน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ต) 

 2) ทำการนำเข้า (Import) ไฟล์ภาพนิ่งเข้ามาเป็นชุด โดยคลิกเลือกเมนู File > Import 

เลือกภาพแรก จากนั้นคลิกเลือก Png Sequence เพื่อนำเข้าภาพมาเป็นชุด จากนั้นคลิก Open 

  

ภาพที่ 6.21 การนำเข้า (Import) ไฟล์ภาพนิ่ง 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ถ) 

  

 3) ที่พาเนลโปรเจ็กต์ให้คลิกเลือกไฟล์ภาพ จากนั้นคลิกเมาส์ข้างขวาเลือกคำสั่ง 
Interpret Footage > Main 
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:  

ภาพที่ 6.22 การเลือกคำสั่ง Interpret Footage 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ท) 

 4) หลังเลือกคำสั่งแล้วจะปรากฏหน้าต่างของคำสั่ง Interpret Footage ให้กำหนดค่า 
Frame Rate ที่ช่อง Assume this frame rate: _____ frames per second เพื่อกำหนดจำนวน
ภาพนิ่งต่อวินาที จากนั้นปรับค่าในช่อง Loop _____ Times เพื่อกำหนดจำนวนของการเล่นซ้ำ 

  

ภาพที่ 6.23 หน้าต่างของคำสั่ง Interpret Footage 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ธ) 
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 5. สามารถนำมาใช้งานในพาเนลไทม์ไลน์ (Timeline) ได้ทันที 

  

ภาพที่ 6.24 การสร้างการเคลื่อนไหวแบบเรียงภาพด้วยคำสั่ง Image Sequence 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560น) 

การเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของเลเยอร ์

 การเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของเลเยอร์ด้วยคำสั่ง Parent คือการทำให้ชิ้นงานหนึ่งผูกติด

กับอีกชิ้นงานหนึ่ง และการกำหนดค่าต่างๆ ของชิ้นงานนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามกัน ดังที่จุฑามาศ 

จิวะสังข์ (2558, น.100) กล่าวถึงการทำ Parent ว่าคือการลิงก์เลเยอร์เข้าด้วยกัน โดยกำหนด

เลเยอร์หนึ่งให้เป็น Parent แล้วนำเลเยอร์อื่นเข้ามาผูกหรือลิงก์กับเลเยอร์ Parent และจะเรียก

เลเยอร์เหล่านั้นว่า Child ซึ่งมีหลักการในการทำงานตามตัวอย่างดังนี้ 

 1) วาดชิ้นงานด้วยเครื่องมือสร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้น 2 ชิ้น จัดวางชิ้นงานให้เป็นเหมือนข้อต่อ 

ตามตัวอย่างในภาพ 

 2) วางตำแหน่งจุดหมุน (Anchor Point) โดยเลือกเครื่องมือบีไฮด์ แพน (Behind Pan 

Tool)   ที่แถบเครื่องมือ (Tool Bar) ด้านบน จากนั้นลากจุดหมุนไปวางตรงจุดต่อ 
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ภาพที่ 6.25 การวางตำแหน่งจุดหมุน (Anchor Point) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560บ) 

 3) ที่เลเยอร์ของแต่ละชิ้นงานจะปรากฏส่วนของคำสั่ง Parent 

 

   

  

ภาพที่ 6.26 ส่วนของคำสั่ง Parent 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ป) 

 4) คลิกลูกศรตรงส่วนของคำสั่งทำการเชื่อมโยง (Parent) ลงมาจะปรากฏแถบชื่อของ

เลเยอร์ที่มีอยู่ในไฟล์งาน จากนั้นเลือกเลเเยอร์ที่ต้องการเชื่อมโยงกัน หรือใช้วิธีการแดรกเมาส์ลาก

ไอคอนขดก้นหอย   ไปยังเลเยอร์ที่ต้องการเชื่อมโยงกัน ดังตัวอย่างในภาพที่ 6.27 
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ภาพที่ 6.27 วิธีการเชื่อมโยงเลเยอร์ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ผ) 

 5) เลเยอร์จะถูกเชื่อมโยงกัน จากนั้นสามารถปรับแต่งการเคลื่อนไหวด้วยคีย์เฟรมได้ตาม

ต้องการ  

  

ภาพที่ 6.28 ชิ้นงานที่ถูกเชื่อมโยงด้วยคำสั่ง Parent 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฝ) 
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การกำหนดพื้นที่และการซ่อนภาพ 

 1. การมาส์ก 

 การมาสก์ (Mask) ทำหนา้ที่ในกำหนดพื้นที่และทำหนา้ที่ซอ่นภาพ ดังที่ จุฑามาศ จิวะสงัข ์

(2558, น.165) ให้ความหมายของมาส์ก (Mask) ไว้ สรุปได้ว่า มาส์กคือเส้นพาธที่สร้างขึ้นจากการ

เครื่องมือในการวาดภาพ ทำหน้าที่เป็นเหมือนหน้ากาก ใช้ซ่อนบางส่วนของภาพหรือวิดีโอที่ไม่

ต้องการให้แสดงผล และในขณะเดียวกันจะแสดงพื้นที่บางส่วนให้เห็นด้วย ด้วยเทคนิคการซ่อนและ

การแสดงผลพื้นที่บางส่วนนี้ทำให้ผลงานน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 1.1  การสร้างมาส์ก (Mask) 

  การสร้างมาร์กทำได้โดยใช้เครื่องมือในการวาดภาพทั้งเครื่องมือวาดรูปร่าง

เรขาคณิตและเครื่องมือเพ็น (Pen Tool) โดยมีวิธีการดังนี้ 

  1)  วางไฟล์ภาพหรือไฟล์คลิปวิดีโอในพื้นที่การทำงาน  

  2)  เลือกเครื่องมือสำหรับวาดภาพเพื่อวาดรูปสำหรับทำมาส์ก (ในตัวอย่างวาดรูป

ดาวสำหรับทำมาส์ก) 

  

ภาพที่ 6.29  การวางไฟล์ภาพหรือไฟล์คลิปวิดีโอในพื้นที่การทำงาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560พ) 
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  3) เลือกเลเยอร์ไฟล์ภาพหรือไฟล์คลิปวิดีโอที่ต้องการสร้างมาร์ก จากนั้นใช้เครื่อง

มือวาดรูปบนพื้นที่การทำงานเพื่อสร้างขอบเขตของมาส์ก เมื่อวาดรูปเสร็จสิ้น จะเห็นว่าพื้นที่ที่แสดง

ผลนั้นจะปรากฏเฉพาะส่วนที่วาดภาพ 

  

ภาพที่ 6.30  การสร้างมาร์กในพื้นที่การทำงาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฟ) 

  4) สามารถใช้เครื่องมือซีเล็คชันในการเลื่อนตำแหน่งของมาส์ก หรือดั บเบิ้ลคลิกที่

เส้นพาธของมาส์กเพื่อปรับรูปทรงของมาส์กได้ 

 1.2  การปรับแต่งและสร้างการเคลื่อนไหวให้มาส์ก 

  มาส์กมีชุดคำสั่งสำหรับการแก้ไขและปรับแต่งการแสดงผลได้หลากหลาย โดยชุด

คำสั่งอยู่ภายในเลเยอร์มาส์ก มีรายละเอียดดังนี้ 

  

ภาพที่ 6.31  คำสั่งสำหรับการแก้ไขและปรับแต่งมาส์ก 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ภ) 
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   - คำสั่ง Inverted  คำสั่งนี้ใช้ในการสลับขอบเขตการแสดงผลของมาส์ก จาก

พื้นที่ที่แสดงผลอยู่กลับค่าเป็นพื้นที่ที่ซ่อนการแสดงผล ซึ่งทำได้โดยการคลิกที่คำสั่ง Inverted 

  -  คำสั่ง Mask Path คำสั่งนี้ใช้ ในการปรับแต่งแก้ไขเส้นพาธของมาส์ก เพื่อปรับ

รูปร่างตามต้องการ โดยสามารถใช้คีย์เฟรมในการสร้างการเคลื่อนไหวได้ โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้ 

   1) คลิกสร้างคีย์เฟรมจุดเริ่มต้นที่คำสั่ง Mask Path 

   2) กำหนดช่วงเวลาปัจจุบันโดยการเลื่อนเครื่องมือเคอเรนท์ ไทม์ อินดิเคเตอร์ 

(Current Time Indicator) เพิ่มคีย์เฟรมจุดถัดไป 

   3) คลิกเลือก Shape... จะปรากฏหน้าต่าง Mask Shape 

   4) คลิกเลือก Reset To จากนั้นเลือกตัวเลือกซึ่งมี 2 ตัวเลือกคือ ปรับมาส์กให้

เป็นสี่เหลี่ยม (Rectangle) และปรับมาส์กให้เป็นวงรี (Ellipse)  

  -  คำสั่ง Mask Feather  คำสั่งนี้ใช้ปรับแต่งเส้นขอบของมาส์กให้มีความฟุ้ง

เบลอ มีความกลมกลืน ทำได้โดยกำหนดค่า pixels ของแกน X (แนวนอน) และแกน Y (แนวตั้ง) ให้

ตัวเลขมากกว่า 0.0 pixels 

  -   คำสั่ง Mask Opacity คำสั่งนี้ใช้ปรับความโปร่งใสให้กับมาส์ก สามารถมอง

เห็นภาพที่ซ่อนอยู่ด้านหลัง และสามารถสร้างการเคลื่อนไหวโดยเริ่มจากภาพมืดไปจนถึงภาพสว่าง

ขึ้น หรือจากเริ่มเป็นภาพสว่างไปจนภาพมืดลง โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้ 

   1) คลิกสร้างคีย์เฟรมจุดเริ่มต้นที่คำสั่ง Mask Opacity  

   2) ปรับค่า Mask Opacity เป็น 0% จะทำให้ภาพมืดไป 

   3) กำหนดช่วงเวลาปัจจุบันโดยการเลื่อนเครื่องมือเคอเรนท์ ไทม์ อินดิเคเตอร์ 

(Current Time Indicator) เพิ่มคีย์เฟรมจุดถัดไป 

   4) ปรับค่า Mask Opacity เป็น 100% จะทำให้ภาพสว่างขึ้น 

  -   คำสั่ง Mask Expansion คำสั่งนี้ใช้ขยายขอบเขตของมาส์กและสามารถทำให้

ย่อลงมาได้ เหมาะกับการทำภาพเปิดฉากและปิดฉากของงานภาพเคลื่อนไหว โดยมีขั้นตอนหลัก

ดังนี้ 

   1) คลิกสร้างคีย์เฟรมจุดเริ่มต้นที่คำสั่ง Mask Expansion 

   2) สร้างช่วงเปิดฉาก โดยปรับค่า Mask Expansion เป็น 200 ซึ่งจะทำให้

กรอบของ มาส์กขยายขึ้น 

   3) กำหนดช่วงเวลาปัจจุบันโดยการเลื่อนเครื่องมือเคอเรนท์ ไทม์ อินดิเคเตอร์ 

(Current Time Indicator) เพิ่มคีย์เฟรมจุดที่ 2 

   4) ปรับค่า Mask Expansion เป็น 0 ซึ่งจะทำให้กรอบของมาส์กอยู่ในขนาด

ปกติ 



 238

   5) สรา้งชว่งการดำเนนิเรื่อง โดยกำหนดชว่งเวลาปจัจบุนัโดยการเลื่อนเครื่องมอื

เคอเรนท์ ไทม์ อินดิเคเตอร์ (Current Time Indicator) เพิ่มคีย์เฟรมจุดที่ 3 กดเพิ่มคีย์เฟรม ค่า

ของ Mask Expansion เป็น 0 เพื่อล็อคค่าของมาส์กไว้ในขนาดปกติ กรณีที่ต้องการให้ภาพ

เคลื่อนไหวดำเนินไปจนใกล้จบเรื่อง 

   6)  สรา้งชว่งปดิฉาก โดยกำหนดชว่งเวลาปจัจบุนัโดยการเลื่อนเครื่องมอืเคอเรนท ์

ไทม์ อินดิเคเตอร์ (Current Time Indicator) เพิ่มคีย์เฟรมจุดที่ 4 จากนั้นปรับค่าของ Mask 

Expansion เป็น -300 ซึ่งจะทำให้กรอบของมาส์กแคบลงจากเดิมจนกระทั่งจบเรื่อง 

 2. การแทร็กแมตต์ 

 การซ่อนภาพด้วยแทร็กแมตต์ (Track Matte) มีความคล้ายคลึงกับการทำมาส์ก (Mask)  

ดังที่ อิศเรศ ภาชนะกาญจน์ (2559, น.106) กล่าวถึงการแทร็กแมตต์ (Track Matte) ไว้ สรุปได้

ดังนี้ การทำมาส์กนั้นจะมีการเคลื่อนไหวที่เป็นเส้นตรงแนวตั้งและแนวนอน หรือแนวทแยงเท่านั้น 

แต่การใช้คำสั่งแทร็กแมตต์นั้น เลเยอร์ด้านบนจะทำหน้าที่เป็นกรอบ และเลเยอร์ด้านล่างจะเป็น

ส่วนที่ทำการแสดงผลซึ่งจะแสดงผลเป็นอิสระตามการเคลื่อนไหวของเลเยอร์ด้านบน ส่งผลให้งานดู

น่าสนใจมากยิ่งขึ้น การทำแทร็กแมตต์นั้นมีขั้นตอนตามตัวอย่างดังนี้ 

 1) สร้างเลเยอร์ที่ต้องการทำแทร็กแมตต์ (Track Matte) เป็นกรอบด้วยเครื่องมือ

สำหรับวาดภาพ หรือใช้เครื่องมือสำหรับสร้างตัวอักษร สามารถสร้างการเคลื่อนไหวด้วยคีย์เฟรม

เพิ่มเติมได้ 

 2) ทำการนำเข้า (Import)  ไฟล์ภาพนิ่งหรือไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการให้เป็น

ลวดลายด้านล่าง นำมาวางในเลเยอร์ด้านล่าง 

 

  

ภาพที่ 6.32  การซ้อนภาพด้วยแทร็กแมตต์ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ม) 
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 3) เลือกคำสั่งย่อยเพื่อทำการซ่อนภาพ ซึ่งคำสั่งย่อยของแทร็กแมตต์ (Track Matte) มี
ตัวเลือก 4 ตัวเลือก ดังนี้ 
  -  คำสั่ง Alpha Matte ทำให้เห็นเป็นลายผ่านภาพเลเยอร์ Alpha ด้านบน จะ
เป็นการเจาะกับ Alpha Layer ต้นแบบ (เลเยอร์บน) โดยการเอาค่า Alpha มาเปรียบเทียบ 
  - คำสั่ง  Alpha Inverted Matte มีลักษณะเหมือนคำสั่ง Alpha Matte แต่กลับค่า
กัน จะแสดงส่วนที่เป็น Alpha แทน 
  - คำสั่ง Luma Matte Luma เหมือนนำค่าแสงที่สว่างขึ้นมาของภาพนั้นๆ ซึ่งการ 
Matte แบบนี้จะเป็นการเอาค่าแสงมาแสดงนั่นเอง แต่รูปตัวอักษรเป็นสีดำล้วนจะไม่มีค่าแสงขึ้นมา 
Matte 
  - คำสั่ง Luma Inverted Matte คือการกลับค่า เอาส่วนที่ไม่มีความสว่างมาแสดง
แทน 

  

ภาพที่ 6.33  คำสั่งย่อยของแทร็กแมตต์ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ย) 

 4) การทำงานของแทร็กแมตต์ (Track Matte) นั้น เลเยอร์บนจะเป็นเลเยอร์หลักเป็น

ส่วนที่แสดงรูปร่างที่ต้องการ ส่วนเลเยอร์ล่างจะเป็นส่วนที่แสดงภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งที่ต้องการ

ซ้อนเข้าไป 

  

ภาพที่ 6.34  ผลลัพท์ของการใช้คำสั่งแทร็กแมตต์ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ร) 
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 การมาสก์ (Mask) และการการแทร็กแมตต์ (Track Matte) เป็นการกำหนดขอบเขตให้กับ

พื้นที่สำหรับนำเสนอเฉพาะส่วนที่ต้องการ และส่วนที่นอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดจะถูกปกปิด

ซ่อนไว้ไม่สามารถมองเห็นได้ อีกทั้งยังสามารถทำการเคลื่อนไหวได้อีกด้วย เหมาะกับการเปิดและ

การปิดฉากภาพเคลื่อนไหว 

การเพิ่มลักษณะพิเศษ 

 ลักษณะพิเศษ (Effect) เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งไฟล์ภาพนิ่งหรือไฟล์คลิปวิดีโอ 

เพื่อใหก้ารแสดงผลของภาพมคีวามสวยงามหรอืใหม้คีวามสรา้งสรรคจ์ากเดมิ ดงัที่ ณฐัพงศ ์วณชิชยักจิ 

(2556, น.184-186) กล่าวถึงไว้ สรุปได้ว่าลักษณะพิเศษช่วยให้ชิ้นงานดูสวยงาม หรืออลังการเหนือ

จินตนาการมากขึ้นกว่าเดิม โดยทั่วไปมักใช้งานใน 3 กรณีดังต่อไปนี้ 

 1) ปรับแต่งแสงสีของภาพวิดีโอให้สวยงาม  

 2) สร้างความอลังการเหนือจินตนาการให้กับงานวิดีโอ 

 3) เสริมการเคลื่อนไหวของชิ้นงานให้ดูแปลกตาและทรงพลังมากขึ้น 

 การเพิ่มเติมลักษณะพิเศษสามารถปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของคำสั่งที่หลากหลาย 

โดยในเลเยอร์นั้นสามารถเพิ่มลักษณะพิเศษได้มากกว่า 1 คำสั่ง อาทิ ปรับแต่งให้ไฟล์มีสีสันที่แตก

ต่าง ปรับแต่งให้มีการเคลื่อนไหวพิเศษ เป็นต้น  

 1. การทำงานกับลักษณะพิเศษ 

 การเพิ่มลักษณะพิเศษนั้นจะมีคำสั่งให้เลือกใช้อยู่มากมายในพาเนลต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 3 

ส่วนหลักๆ ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีรายละเอียดให้ตั้งค่าต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) พาเนลเอฟเฟกต์ แอนด์ พรีเซ็ต (Effect & Presets) เป็นพื้นที่เก็บรวบรวมชุดคำ

สั่งในการเพิ่มลักษณะพิเศษทั้งหมดของโปรแกรม โดยจะแยกออกเป็นกลุ่มตามหมวดหมู่ที่มี

คุณสมบัติการทำงานตามชื่อของชุดคำสั่งนั้นๆ 

 2) พาเนลเอฟเฟกต์ คอนโทรล (Effect Controls)  เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าต่างๆ 

ของคำสั่งเพิ่มลกัษณะพเิศษ ที่เลอืกใชง้าน โดยจะมคีำสั่งแยกยอ่ยในการกำหนดคา่ตา่งๆ ซึ่งจะแตกตา่ง

กันไปตามคำสั่งที่เลือกใช้ 

 3) พาเนลไทม์ไลน์ (Timeline) เมื่อใส่คำสั่งลักษณะพิเศษในเลเยอร์แล้ว จะมีส่วน

ของคำสั่งเอฟเฟกต์ คอนโทร (Effect Controls) ปรากฏขึ้นที่ไทม์ไลน์ เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าของ

คำสั่งลักษณะพิเศษที่เลือกใช้ คล้ายกับพาเนลเอฟเฟกต์ คอนโทรลแต่จะแตกต่างกันตรงที่เป็นการ

กำหนดค่าลงในคีย์เฟรม จึงเหมาะสำหรับการเพิ่มลักษณะพิเศษให้แสดงผลตามช่วงเวลาที่กำหนด 
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ภาพที่ 6.35  ส่วนต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าของลักษณะพิเศษ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฤ) 

 1.1 การเรียกใช้คำสั่งลักษณะพิเศษ (Effect) สามารถทำไดโ้ดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  - เลือกเลเยอร์ที่ต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ 

  -  เลอืกคำสั่งที่ตอ้งการปรบัแตง่จากพาเนลเอฟเฟกต ์ แอนด ์ พรเีซต็ (Effect & 

Presets) จากนั้นแดรกเมาส์ลากคำสั่งนั้นลงมาปล่อยลงในเลเยอร์ที่ต้องการปรับแต่งหรือลากไป

ปล่อยไว้ที่พื้นที่การทำงาน 

  - ตรวจเช็คการแสดงผลจากคำสั่งดังกล่าว จากนั้นอาจทำการปรับแต่งหรือ

กำหนดค่าต่างๆ ของคำสั่งที่เลือกในพาเนลเอฟเฟกต์ คอนโทรล (Effect Controls) และหรือใน

พาเนลไทม์ไลน์ (Timeline)  จากนั้นตรวจเช็คการแสดงผลอีกครั้ง 

 1.2 การซ่อนการทำงานของคำสั่งลักษณะพิเศษ (Effect) เป็นการซ่อนการแสดง

ผลของคำสั่งที่เลอืกใชช้ั่วคราว เมื่อตอ้งการใหแ้สดงผลกส็ามารถเปดิไดอ้กีครั้ง โดยไมม่ผีลกระทบต่อ

การกำหนดค่าต่างๆ ที่ปรับแต่งไปแล้ว การซ่อนการทำงานสามารถทำได้โดยการคลิกยกเลิก

เครื่องหมาย   ที่พาเนลไทม์ไลน ์ในบรรทดัของคำสั่งที่ตอ้งการเลอืก ซึ่งจะเปน็การซอ่นการแสดงผล 

และเมื่อต้องการให้แสดงผลดังเดิมให้คลิกในช่องเดิมซ้ำ เครื่องหมายจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง 
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 1.3  การลบคำสั่งลักษณะพิเศษ (Effect) เมื่อไม่ต้องการใช้งานคำสั่งลักษณะพิเศษ

ที่เลอืกมากอ่นหนา้แลว้ สามารถลบออกไปจากฟตุเทจไดโ้ดยการคลกิเลอืกคำสั่งนั้นที่พาเนลไทมไ์ลน ์

จากนั้นคลิกแป้น Delete ที่แป้นพิมพ์ คำสั่งนั้นจะถูกยกเลิกทันที 

 1.4  การรีเซ็ตการตั้งค่าของคำสั่งลักษณะพิเศษ (Effect) ในการทำงานอาจมีการ

ปรับแต่งค่ากำหนดต่างๆ ไว้หลายค่า เมื่อต้องการปรับค่าไปสู่ค่าดั่งเดิมของคำสั่งนั้นๆ สามารถทำได้

โดยคลิกค่า Reset ของคำสั่งหลักและคำสั่งย่อยในพาเนลเอฟเฟกต์ คอนโทรล 

 2. ชุดคำสั่งลักษณะพิเศษ 

 คำสั่งต่างๆ จะถูกรวบรวมไว้ในพาเนลเอฟเฟกต์ แอนด์ พรีเซ็ต (Effect & Presets) 

โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ในหมวดหมู่ต่างๆ จะมีคำสั่งย่อยให้เลือกใช้ตามต้องการ มีรายละเอียดดังที่ 

อิศเรศ ภาชนะกาญจน์ (2559, น.175-179) อธิบายไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  

ภาพที่ 6.36  คำสั่งต่างๆ ในพาเนล Effect & Presets 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฤ) 

 1) Animation Presets เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งลักษณะพิเศษสำเร็จรูปที่

สามารถนำมาใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องปรับแต่งค่า สามารถสร้างความหลากหลาย

ให้ชิ้นงาน 
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 2) 3D Channel เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับตกแต่งงานสามมิติที่นำเข้า

จากโปรแกรมสร้างงานสามมิต ิ

 3)  Audio  เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการปรับแต่งเสียงให้ออกมาในรูป

แบบต่างๆ เช่นการทำเสียงสะท้อน เสียงแหลมสูง หรือเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และยังสามารถเพิ่ม

คุณภาพของเสียงให้ดีขึ้นได้ 

 4) Blur & Sharpen  เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับทำให้ฟุตเทจเบลอหรือ

ทำให้คมชัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ 

 5) Channel เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการเปลี่ยนโหมดสีให้กับฟุตเทจ

ทำให้ผลงานดูแปลกตาและน่าสนใจ 

 6) CINEMA 4D เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการปรับแต่งงานที่สร้างด้วย 

C4D 

 7)  Color Correction เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการปรับแต่งแสงและสี

ให้กับฟุตเทจให้สวยงามสดใสยิ่งขึ้น หรือปรับแต่งแสงสีให้หม่น เปลี่ยนเป็นสีซีเปีย ขาวดำ เป็นต้น 

 8) Distort เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการบิดเบือนฟุตเทจให้มีลักษณะ

แปลกตา หรือเปลี่ยนรูปทรงด้วยการดัด ดึง เป็นต้น 

 9) Expression Controls เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการเคลื่อนไหวแบบ 

Advance ให้กับชิ้นงานโดยใช้สูตรการคำนวณ และการเขียนสคริปต์แทนการกำหนดค่าคีย์เฟรม 

 10) Generate เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการสร้างแสงในรูปแบบต่างๆ 

ให้ฟุตเทจ ได้แก่ สายฟ้า แสงกระจาย แสงสะท้อน แสงเลเซอร์ เป็นต้น 

 11) Keying เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการเจาะฉากหลัง Blue Screen 

หรือ Screen สีต่างๆ เพื่อนำไปซ้อนกับฉากหลังอื่นๆ ต่อไป 

 12) Matte เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการตกแต่งของของชิ้นงานเพื่อที่จะ

ได้ซ้อนกับฉากหลังได้เนียนกลมกลืนยิ่งขึ้น ไม่ดูลอยหรือโดดออกมาจากฉากหลัง 

 13) Noise & Grain เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการทำให้ฟุตเทจนั้นเป็น

เม็ดหรือเป็นจุดเหมือนภาพที่แตกไม่ละเอียด หรือภาพที่โดนคลื่นสัญญาณรบกวนตลอดเวลา 

 14) Obsolete เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งเก่าที่ตกรุ่นแล้ว เนื่องจากโปรแกรมได้

พัฒนาชุดคำสั่งใหม่ๆ ที่ใช้งานง่ายขึ้นและมีการแสดงผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก คำสั่งเหล่านี้ ได้แก่ คำสั่ง 

Basic 3D คำสั่ง Basic Text คำสั่ง Color Key คำสั่ง Lightning คำสั่ง Luma Key คำสั่ง Path 

Text และคำสั่ง Spill Suppressor  

 15) Perspective เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการปรับเปลี่ยนชิ้นงานจาก

สองมิติที่แบนราบให้เป็นสามมิติที่มีความลึก 
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 16) Simulation เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นโดย

ธรรมชาติ เช่น ฟองอากาศ หยดน้ำ ฝนตก หรือหิมะตก 

 17) Stylize เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการปรับแต่งภาพให้เป็นรูปแบบ

คล้ายคลึงกับการใช้ Filter ในโปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) 

 18) Synthetic Aperture เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการปรับแต่งค่าสี

ของวิดีโอก่อนนำมาใช้งาน 

 19) Text เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการใส่ชุดตัวเลขในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ตัวเลขบอกเวลา (Time Code) ตัวเลขนาฬิกาบอกเวลา หรือตัวเลขแสดง วัน เดือน ปี 

 20) Time เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการแสดงการเคลื่อนไหวของฟุตเทจ

ให้ดูเคลือนไหวช้าลงหรือเร็วขึ้นตามกำหนด 

 21) Transition เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการเปลี่ยนภาพจากภาพหนึ่งไป

ยังอีกภาพหนึ่งซึ่งจะมีรูปแบบในการเปลี่ยนภาพให้เลือกหลายรูปแบบ 

 22) Utility เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมคำสั่งสำหรับการปรับแต่ง Profile สีและแสงของ

ภาพต้นฉบับให้มีคุณภาพที่ดีและสวยงามก่อนนำไปใช้จริง 

  

ภาพที่ 6.37 การแสดงผลของลักษณะพิเศษ (Effect) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ล) 
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ภาพที่ 6.37 การแสดงผลของลักษณะพิเศษ (Effect) (ต่อ) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ล) 
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ภาพที่ 6.37 การแสดงผลของลักษณะพิเศษ (Effect) (ต่อ) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ล) 
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 3. การเพิ่มลักษณะพิเศษกับแอดจัสเมนท์เลเยอร์ 
 แอดจัสเมนท์เลเยอร์ (Adjustment Layers) เป็นเลเยอร์ที่ไม่แสดงผลใดๆ เมื่อมี
การนำมาวางเรียงซ้อนบนฟุตเทจ แต่จะแสดงผลการทำงานก็ต่อเมื่อมีการใส่ลักษณะพิเศษ เข้าไป 
และจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเลเยอร์ที่เรียงซ้อนอยู่ด้านล่าง นิยมใช้เพื่อป้องกันการแก้ไข
โดยตรงกับเลเยอร์ไม่ให้เลเยอร์เปลี่ยนแปลง ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเมื่อต้องการซ่อนการแสดงผล 
หรือหากไม่ใช้งานก็สามารถลบเลเยอร์ทิ้งได้เลย โดยไม่กระทบกับตัวเลเยอร์ที่ทำงานอยู่ นิยมใช้กับ
ชิ้นงานที่มีเลเยอร์จำนวนมาก มีวิธีใช้งาน ดังนี้ 
 1) คลิกเลือกเมนูคำสั่ง Layer > New > Adjustment Layer หรือคลิกขวาที่เมาส์ใน
พื้นที่ของพาเนลไทม์ไลน์ จากนั้นเลือกคำสั่ง New > Adjustment Layer จะปรากฏแอดจัสเมนท์
เลเยอร์ที่พาเนลไทม์ไลน์ 
 2) เลือกคำสั่งในการเพิ่มลักษณะพิเศษ (Effect) จากนั้นแดรกเมาส์ลากคำสั่งไปปล่อย
ที่แอดจัสเมนท์เลเยอรด์ังกล่าว 
 3) หลังจากที่ใส่คำสั่งลักษณะพิเศษ (Effect) ไปในแอดจัสเมนท์เลเยอร์ แล้ว  การ
แสดงผลของเลเยอร์ด้านล่างจะถูกปรับแต่งไปตามคำสั่งที่เลือก 

  

ภาพที่ 6.38 การเพิ่มลักษณะพิเศษกับแอดจัสเมนท์เลเยอร์ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฦ) 
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 4. การเพิ่มเติมชุดคำสั่งลักษณะพิเศษ Plug-ins 

 เมื่อต้องการใช้งานคำสั่งอื่นๆ นอกเหนือจากที่โปรแกรมมีให้ สามารถเพิ่มได้จากการ

ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งมีทั้งให้ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและแบบมีค่าใช้จ่าย เมื่อ

ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วสามารถติดตั้งใช้งานโดยวิธีการดังนี้ 

 1) ดาวน์โหลด Plug-in จากเว็บไซต์ที่ต้องการ 

 2) นำไฟล์ที่ได้ไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ Plug-ins ของโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต ์

  

ภาพที่ 6.39 ขั้นตอนการติดตั้งชุดคำสั่งลักษณะพิเศษ (Plug-ins) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฦ) 

 3) ที่พาเนลเอฟเฟกต์ แอนด์ พรีเซ็ต (Effect & Presets) จะมีชุดคำสั่งใหม่ปรากฎขึ้น 
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ภาพที่ 6.40 คำสั่งใหม่ที่ปรากฏในพาเนลเอฟเฟกต์ แอนด์ พรีเซ็ต (Effect & Presets) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ว) 

 การเพิ่มลักษณะพิเศษ (Effect) นั้นเปรียบเสมือนการใช้คำสั่ง Filter ในโปรแกรมโฟโต้ชอบ 

(Photoshop) ที่ใช้กำหนดคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ให้กับผลงานดูสวยงาม สามารถสร้างจินตนาการที่

เหนือจริง สามารถปรับแต่งได้ทั้งโทนสี การเคลื่อนไหว และยังสามารถปรับแต่งเสียงให้พิเศษขึ้นได้ 

สรุป 

 ในการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับภาพวาดหรือชิ้นงานนั้นสามารถทำได้โดยการควบคุม    

คีย์เฟรม ซึ่งแต่ละคีย์เฟรมนั้นจำมีการตั้งค่าชิ้นงานที่แตกต่างกัน โปรแกรมจะทำการคำนวณการ

สร้างเฟรมที่อยู่ระหว่างคีย์เฟรมและเมื่อทำการแสดงผลจะทำให้ชิ้นงานดูเคลื่อนไหว คำสั่งพื้นฐานใน

การควบคุมการเคลื่อนไหวให้กับชิ้นงาน ได้แก่ การกำหนดการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน การกำหนด

ขนาดของชิ้นงาน การกำหนดการหมุนของชิ้นงาน และการกำหนดความโปร่งใสให้กับชิ้นงาน 

เป็นต้น นอกจากการควบคุมคีย์เฟรมแล้ว ยังสามารถสร้างการเคลื่อนไหวได้ด้วยเครื่องมือพับเพ็ท 

ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการทำให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ มีการเคลื่อนไหวที่ดูเป็น

ธรรมชาติ โดยมีการทำงานที่ควบคู่ไปกับการควบคุมคีย์เฟรม 

 ผลงานภาพเคลื่อนไหวนั้นสามารถสร้างสรรค์ให้ดูพิเศษ ดูเหนือธรรมชาติ หรือเป็นไปตาม

จินตนาการของผู้สร้างสรรค์ได้โดยการเพิ่มลักษณะพิเศษ ซึ่งเป็นคำสั่งที่โปรแกรมมีค่าสำเร็จรูปมาให้ 

สามารถดึงมาใช้งานได้โดยการลากมาวางบนพื้นที่การทำงานได้ทันที ในผลงานสามารถเพิ่มลักษณะ

พิเศษได้มากกว่า 1 คำสั่ง ผู้ออกแบบยังสามารถดาวน์โหลดลักษณะพิเศษอื่นๆ เข้ามาใช้งานได้เพิ่ม

เติมจากที่โปรแกรมมีได้อีกด้วย 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. จงอธิบายหลักการในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคีย์เฟรม 

 2. เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายชิ้นงานต้องกำหนดค่าที่คำสั่งใด 

 3. เมื่อต้องการปรับแต่งชิ้นงานให้โปร่งใส จากนั้นค่อยๆ ปรากฏขึ้นจนชัดเจน จะต้อง

กำหนดค่าที่คำสั่ง Opacity อย่างไร อธิบายพอสังเขป 

 4. จงอธิบายวิธีการในการสร้างและเพิ่มคีย์เฟรม 

 5. จงอธิบายหน้าที่การทำงานของเครื่องมือพับเพ็ท พิน (Puppet Pin Tool)     

 6. จงอธิบายขั้นตอนในการทำให้คลิปวิดีโอเล่นซ้ำ (Loop) 

 7.  การสร้างการเคลื่อนไหวแบบเรียงภาพด้วยคำสั่ง Image Sequence จะต้องเตรียม

ไฟล์ภาพนิ่งอย่างไร อธิบาย 

 8. จงบอกประโยชน์ของการเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวด้วยการทำ Parent  

 9. จงอธิบายวิธีการในการสร้างมาส์ก (Mask) 

 10. จงบอกความแตกต่างระหว่างการมาส์ก (Mask) และการแทร็กแมตต์ (Track Matte) 

 11.  คำสั่งย่อย 4 ตัวเลือกของการแทร็กแมตต์ (Track Matte) มีอะไรบ้างอธิบาย  

 12.  จงอธิบายขั้นตอนในการเรียกใช้คำสั่งลักษณะพิเศษ (Effect) 

 13. เมื่อต้องการให้ภาพฟุตเทจเบลอ ควรเรียกใช้คำสั่งลักษณะพิเศษ (Effect) ชุดใด 

 14. จงบอกเหตุผลในการทำงานกับแอดจัสเมนท์เลเยอร์ (Adjustment Layers) เมื่อมี

การใส่ลักษณะพิเศษ (Effect)  

 15.  จงอธิบายขั้นตอนในการเพิ่มเติมชุดคำสั่งลักษณะพิเศษ (Plug-ins) 
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บทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การสร้างการเคลื่อนไหวให้ชิ้นงานด้วยคีย์เฟรม 

วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้างการเคลื่อนไหวด้วยการกำหนดคีย์เฟรม 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการกำหนดพื้นที่หรือซ้อนภาพด้วยการแทร็กแมตต์ 
อุปกรณ์ 
 คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว 
แบบฝึกปฏิบัติ  
 ให้ผู้เรียนวาดภาพและลงสีให้ชิ้นงาน จากนั้นสร้างการเคลื่อนไหวด้วยการกำหนดคีย์เฟรม และ
ทำการกำหนดพื้นที่ด้วยการมาส์กและ/หรือการแทร็กแมตต์โดยทำงานในโปรแกรมอาฟเตอร์
เอฟเฟกต์ (After Effect) 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สร้างพื้นที่การทำงานขึ้นใหม่ โดยคลิกเลือกเมนูคำสั่ง 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 0:00:45:00 (ระยะเวลา 45 วินาที) 
  2.6 ค่า Background Color เป็นสีดำหรือสีขาว 
 3. วาดภาพเพื่อใช้ในการทำงาน อาจวาดโดยใช้เครื่องมือในการวาดภาพหรืออาจนำเข้าไฟล์
จากโปรแกรมอิลลัสเตเตอร์ (Illustrator) 

  

ภาพที่ 6.41  ตัวอย่างภาพเพื่อใช้เป็นภาพพื้นหลัง 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ก) 
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 4. สร้างการเคลื่อนไหวให้ภาพต้นไม้ให้ขยายขึ้นด้วยการกำหนดคีย์เฟรมที่คำสั่ง Scale จากนั้น
รวมเลเยอร์โดยใช้คำสั่ง Pre-compose... ตั้งชื่อว่า “Tree” 

  

ภาพที่ 6.42  การสร้างการเคลื่อนไหวให้ภาพต้นไม้ 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ศ) 

 5. สร้างการเคลื่อนไหวให้ภาพก้อนเมฆให้ขยายขึ้นด้วยการกำหนดคีย์เฟรมที่คำสั่ง Scale จาก
นั้นรวมเลเยอร์โดยใช้คำสั่ง Pre-compose... ตั้งชื่อว่า “Cloud” 

  

ภาพที่ 6.43  การสร้างการเคลื่อนไหวให้ภาพก้อนเมฆ 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ษ) 
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 6. สร้างการเคลื่อนไหวให้ภาพพื้นหลังโดย 

  - กำหนดให้เส้นประมีลักษณะ Fade In ด้วยการกำหนดคีย์เฟรมที่คำสั่ง Opacity  

  - กำหนดให้สนามหญ้าเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นมาในตำแหน่งที่กำหนด ด้วยการกำหนดคีย์

เฟรมที่คำสั่ง Position  

  - คัดลอกเลเยอร์วงกลมสีฟ้าเพื่อทำการแทร็กแมตต์ (Track Matte) โดยให้เลเยอร์วงกลมสี

ฟ้า 2 อยู่ด้านบนเลเยอร์สนามหญ้า จากนั้นเลือกรูปแบบเป็น Alpha Matte 

  

ภาพที่ 6.44  การสร้างการเคลื่อนไหวให้ภาพพื้นหลัง 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ส) 

  - กำหนดให้วงกลมสีฟ้าในเลเยอร์เดิมให้ขยายขึ้นด้วยการกำหนดคีย์เฟรมที่คำสั่ง Scale จาก

นั้นรวมทุกเลเยอร์โดยใช้คำสั่ง Pre-compose... ตั้งชื่อว่า “BG” 

 7. จัดวางองค์ประกอบของก้อนเมฆและต้นไม้ ซึ่งอาจคัดลอกต้นไม้ให้มีหลายต้น และกำหนด

เวลาให้เริ่มต้นแสดงผลไม่เท่ากันจะทำให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึ้น 

 8. กดปุ่มเล่น (Play) เพื่อดูการแสดงผล 
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ภาพที่ 6.45  ผลงานภายหลังการทำการแทร็กแมตต์ (Track Matte) 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ข) 

ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 ผู้เรียนสามารถวาดภาพและลงสีให้ชิ้นงาน สามารถสร้างผลงานภาพเคลื่อนไหวด้วยการควบคุม

คีย์เฟรม และสามารถกำหนดพื้นที่หรือซ้อนภาพด้วยการแทร็กแมตต์ 
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บทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การสร้างการเคลื่อนไหวให้ชิ้นงานด้วยเครื่องมือพับเพ็ท 

วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้างการเคลื่อนไหวด้วยเครื่องมือพับเพ็ท 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำให้คลิปวิดีโอเล่นซ้ำ (Loop) 
อุปกรณ์ 
 คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว 
แบบฝึกปฏิบัติ  
 ให้ผู้เรียนวาดภาพและลงสีให้ชิ้นงาน จากนั้นสร้างการเคลื่อนไหวด้วยเครื่องมือพับเพ็ท และ
กำหนดให้คลิปวิดีโอเล่นซ้ำ (Loop) โดยทำงานในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์ (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 0:00:30:00 (ระยะเวลา 30 วินาที) 
  2.6 ค่า Background Color เป็นสีดำหรือสีขาว 
 3. วาดภาพตวัละครและฉากหลงัขึ้น โดยจะทำใหต้วัละครเดนิไปเรื่อยๆ (สามารถวาดในโปรแกรม

อาฟเตอร์เอฟเฟกต์ (After Efftec) หรือนำเข้าไฟล์จากโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) ได้) 

  

ภาพที่ 6.49  ภาพตัวละครและฉากหลัง 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ค) 
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 4. วางเลเยอร์โดยแยกชิ้นส่วนของร่างกายคนละเลเยอร์กันตามตัวอย่างในภาพ 

  

ภาพที่ 6.50  การวางเลเยอร์แยกชิ้นส่วนของร่างกาย 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ห) 

 5. คลิกเลือกเครื่องมือพับเพ็ท พิน Puppet Pin Tool     ตัวชี้เมาส์จะกลายเป็นรูปเข็มหมุด 

ให้ทำการวางหมุดลงไปบนส่วนข้อกระดูก หรือข้อต่อต่างๆ ของตัวละคร เช่น สะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า 

เป็นต้น จะปรากฏเป็นจุดสีเหลืองๆ ตามจุดที่วางหมุด 

  

ภาพที่ 6.51  การวางหมุดลงไปบนส่วนข้อกระดูก หรือข้อต่อต่างๆ 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฬ) 
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 6. เลื่อนเครื่องมือเคอเรนท์ ไทม์ อินดิเคเตอร์ (Current Time Indicator) ไปที่เฟรมที่ 10 
(0:00:00:10) คลิกเพิ่มคีย์เฟรม จากนั้นใช้เครื่องมือพับเพ็ท พิน แดรกเมาส์เคลื่อนย้ายจุดข้อต่อ โดย
ให้คำนึงถึงจังหวะการเดินตามธรรมชาติ ซึ่งปกติจังหวะของการเดินจะกำหนดอยู่ที่ 4 จังหวะดังภาพ 

  

ภาพที่ 6.52  ภาพจังหวะการเดิน 
(Walkcycle Sequwnce) 

ที่มา : Walk Cycle Animation (n.d.) 

 6. รวมเลเยอร์โดยการใช้คำสั่ง Pre-compose... 
 7. ทำให้เลเยอร์นั้นเล่นวนซ้ำ (Loop) โดยคลิกที่เมนู Layer > Time > Enable Time 
Remapping ทำให้สามารถยืดระยะเวลาของ Timeline ส่วนนั้นได้ โดยใช้เม้าส์ดึงขยายเวลา ขั้น
ตอนนี้เฟรมถูกยืดออกไป แต่ยังไม่มีการเล่นวนไปมาซ้ำๆ ภาพจะค้างอยู่ที่เฟรมสุดท้าย 

:  

:  

ภาพที่ 6.53 การยืดระยะเวลาของไทม์ไลน์ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560อ) 
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 8. หลังจากขั้นตอนในข้อที่ผ่านมา ด้านล่างของเลเยอร์ จะมีการตั้งค่าที่เขียนว่า Time Remap 
ปรากฏขึ้น คลิกเลือกบรรทัดของการตั้งค่าที่เขียนว่า Time Remap จากนั้นคลิกเลือกเมนู 
Animation เลือก Add Expression 

:  

ภาพที่ 6.54 ช่องบรรทัดของคำสั่ง Time Remap 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฮ) 

 9.  ที่บรรทัดคำสั่งของ Time Remap จะมีช่องให้เขียนตัวอักษรลงไปได้ ให้พิมพ์คำว่า 
loopOut(“cycle”) ลงไป วิดิโอในเลเยอร์นั้นจะสามารถเล่นซ้ำ (Loop) 

:  

ภาพที่ 6.55  ภาพตัวละครเดิน 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฅ) 

ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานภาพเคลื่อนไหวด้วยเครื่องมือพับเพ็ท และสามารถทำให้คลิปวิดีโอ

เล่นวนซ้ำ (Loop) 
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