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บทที่ 7 

การสร้างงานแบบสามมิติ 
  

 ผลงานภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ สามารถแสดงผลงานให้เห็นในมิติของแนวนอน (แกน 

X) แนวตั้ง (แกน Y) และแนวลึก (แกน Z) ซึ่งการทำงานในรูปแบบสามมิติจะช่วยทำให้ชิ้นงานสอง

มิติมีมุมมองที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น การทำงานในรูปแบบสองมิตินั้นสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของ

ชิ้นงานได้ใน 2 ทิศทางคือแนวซ้ายขวา (แกน X) และแนวบนล่าง (แกน Y) แต่ถ้าเป็นผลงานสามมิติ 

จะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวในมิติแนวลึกหรือตื้นได้ จากการกำหนดค่าของแกน Z ประกอบ

กับการทำงานควบคู่กับกล้องและแสงเงาด้วยจะทำให้งานดูสมจริงน่าสนใจยิ่งขึ้น 

การสร้างงานแบบสามมิติ 

 การสร้างผลงานแบบสามมิติจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่างทำงานร่วมกัน ดังที่ณัฐ

พงศ์ วณิชชัยกิจ (2556, น.298-299) กล่าวไว้ สรุปได้ดังนี้ 

 1) เลเยอร์สามมิติ (3D Layer) คือการแปลงเลเยอร์ชิ้นงานสองมิติ ให้กลายเป็นสามมิติ ซึ่ง

ทำให้สามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวของชิ้นงานในแนวลึก และกำหนดการเคลื่อนไหวหลาก

หลายทิศทางมากขึ้น 

 2) แสง (Light) การสรา้งแสงและเงาใหก้บัเลเยอรช์ิ้นงานชว่ยใหด้มูมีติคิวามลกึสมจรงิมากขึ้น 

 3) กล้อง (Camera) เป็นการสร้างกล้องเพื ่อจำลองผลลัพธ์ของชิ้นงานในมุมมองต่างๆ เป็น

ไปตามการเคลื่อนไหวและตำแหน่งของมุมกล้อง 

  

ภาพที่ 7.1 ตัวอย่างงานในรูปแบบสามมิติ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ก) 
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 1. การกำหนดพื้นที่การทำงานเพื่อทำงานสามมิติ 

 การทำงานสามมิติจำเป็นต้องมีการตั้งค่าการแสดงผลที่ถูกต้องแม่นยำ โดยในการตั้งค่า

พื้นที่การทำงาน (Composition Setting) ให้กำหนดค่า Aspect Ratio เป็น Square Pixels การ

ตั้งค่าให้เป็น Square Pixels นั้นจะช่วยรักษาอัตราส่วนของการแสดงผลแนวแกน X (แนวนอน) 

และ Y (แนวตั้ง) ให้เท่ากัน ป้องกันความบิดเบี้ยวให้กับชิ้นงานที่สร้าง (จุฑามาศ จิวะสังข์, 2558, น. 

254-255) 

  

ภาพที่ 7.2 การตั้งค่าพื้นที่การทำงาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ก) 

 2. การปรับมุมมองเพื่อทำงานสามมิติ 

 การทำงานในรูปแบบสามมิติ เพื่อให้เห็นมุมมองได้ชัดเจนมากขึ้น ควรปรับมุมมองให้

เห็นทัศนียภาพหลายมุมมองด้วย 3D View Popup โดยการคลิกปุ่ม   Select View 

Layout ที่พาเนลคอมโพซิชัน มีตัวเลือกดังนี้  
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<  

ภาพที่ 7.3 การคลิกปุ่ม Select View Layout เพื่อเปลี่ยนมุมมองการทำงาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ข) 

 หลังจากคลิกปุ่ม   (Select View Layout) จะปรากฏตัวเลือกดังนี้ 

 - 1 View 

 - 2 View-Horizontal 

 - 2 View-Vertical 

 - 4 Views 

 - 4 Views-Left 

 - 4 Views-Right 

 - 4 Views-Top 

 - 4 Views-Bottom 
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ภาพที่ 7.4 มุมมองของพื้นที่การทำงานแบบต่างๆ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ค) 

 3. การควบคุมการเคลื่อนไหวของชิ้นงานสามมิติ 

 การสร้างชิ้นงานสามมิติสามารถสร้างได้หลากหลาย สามารถสร้างได้จาก ไฟล์ภาพ

เคลื่อนไหว ไฟล์ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ตัวอักษร โซลิดเลเยอร์ (Solid layers) ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้หลักการ

เดียวกันในการสร้างและควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหว โดยมีวิธีการดังตัวอย่างนี้ 

 1)  สร้างโซลิดเลเยอร์ (Solid layers) ด้วยเมนูคำสั่ง Layer > New > Solid จะปรากฏ

หน้าต่าง Solid Setting ทำการกำหนดสีและขนาดตามต้องการ จากนั้นคลิก OK จะปรากฏเลเยอร์

สีพื้นขึ้นที่พื้นที่การทำงานและที่พาเนลไทม์ไลน์ (Timeline) 
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ภาพที่ 7.5 การกำหนดสีและขนาดของโซลิดเลเยอร์ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฅ) 

 2)  ที่พาเนลไทม์ไลน์ ให้คลิกไอคอน   (3D Layer) ที่โซลิดเลเยอร์ (Solid layers) ที่

สร้างขึ้น เพื่อเปลี่ยนเลเยอร์ปกติให้สามารถทำงานในรูปแบบสามมิติได้ 

  

ภาพที่ 7.6 การกำหนดสีและขนาดของเลเยอร์สีพื้น (Solid layers) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฆ) 
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 3)  คลิกไอคอน   (3D Layer) ที่คำสั่ง Transform ของเลเยอร์ดังกล่าวจะปรากฏตัว

เลือกในการปรับแต่งชิ้นงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวในมุมมองสามมิติ 

ซึ่งตัวเลือกในการปรับแต่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 7.7 

  

ภาพที่ 7.7 ชุดคำสั่ง Transform สำหรับการทำงานสามมิติ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ง) 

  -  ค่า Anchor Point ใช้ในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งโดยปรับแต่งจุดหมุนของชิ้นงาน 

สามารถปรับแต่งได้ทั้ง 3 แกน แกน X (แนวนอน) แกน Y (แนวตั้ง) แกน Z (แนวลึก) ให้เป็นไปตาม

ที่กำหนด แต่ไม่มีการเคลื่อนย้ายจุดกำเนิด (Origin Point) ทำให้จุดกำเนิดยังอยู่ในตำแหน่งเดิม 
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ภาพที่ 7.8 การปรับค่า Anchor Point เพื่อปรับตำแหน่งชิ้นงาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560จ) 

  -  ค่า Position ใช้ปรับแต่งตำแหน่งชิ้นงานได้ทั้ง 3 แกน (X, Y, Z) โดยมีการปรับ

เปลี่ยนวัตถุไปตามระยะทางที่กำหนด และเคลื่อนย้ายจุดกำเนิด (Origin Point) ตามไปด้วย 

  

ภาพที่ 7.9 การปรับค่า Position เพื่อปรับตำแหน่งชิ้นงาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฉ) 

  -  ค่า Scale ใช้ปรับแต่งขนาดของชิ้นงานทั้ง 3 แกน (X, Y, Z) และสามารถล็อก

อัตราส่วนของชิ้นงานเมื่อทำการย่อหรือขยายชิ้นงานด้วยการคลิกเครื่องหมาย   หน้าตัวเลขที่

กำหนดค่า 

  - คา่ Orientation ใชจ้ัดตำแหนง่การวางตวัของวตัถไุดท้ั้ง 3 แกน (X, Y, Z) สามารถ

กำหนดการหมุนได้ตามต้องการ ในการควบคุมทิศทางการหมุนนั้นในบางครั้งอาจมีการเปลี่ยน

ตำแหน่งจุดอ้างอิงกึ่งกลางภาพ สามารถทำได้โดยการคลิกเมาส์ค้างไว้ที่จุดกึ่งกลางจากนั้นแดรก

เมาส์เปลี่ยนตำแหน่งได้ทันที 
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ภาพที่ 7.10 ตัวอย่างการปรับแต่งคำสั่ง Orientation 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ช) 

  - คา่ X Rotation คา่ Y Rotation และค่ า Z Rotation สามารถปรบัแตง่องศาการ

หมนุเพื่อใหว้ตัถวุางตวัในแนวตา่งๆ ที่คลา้ยกบัการปรบัคา่ Orientation ตา่งกนั เพยีงสามารถกำหนด

จำนวนรอบในการหมนุในกรณทีี่สรา้งการเคลื่อนไหวผา่นคยีเ์ฟรมได ้

การควบคมุแสงสวา่ง 

 การควบคมุแสงนั้นมสีว่นชว่ยใหช้ิ้นงานมคีวามเหมอืนจรงิมากยิ่งขึ้น และสามารถสรา้งมติิ

ความลึกตื้น แสงเงาให้กับชิ้นงานและฉากได ้ ในการควบคุมแสงนั้นต้องอาศัยการทำงานของไลท์

เลเยอร ์(Light layer) เพื่อใหส้ามารถจดัตำแหนง่การวางแสงในลกัษณะสามมติไิด ้

 1. การจดัสภาพแสงและการจดัฉาก 

 การจดัสภาพแสงในรปูแบบตา่งๆ ตอ้งมกีารทำงานรว่มกบัการจดัฉากหลงัเพื่อทำใหผ้ล

งานดมูมีติขิึ้น ซึ่งมขีั้นตอนดงัที่ จฑุามาศ จวิะสงัข ์ (2558, น.268-270) อธบิายถงึการจดัสภาพแสงไว ้ 

สรปุไดด้งันี้ 
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 1)  สรา้งโซลดิเลเยอร ์(Solid Layer) เพื่อใชเ้ปน็ฉากหลงั ดว้ยเมนคูำสั่ง Layer > New 

> Solid กำหนดสแีละขนาดของฉากหลงั 

 2)  สรา้งตวัอกัษรขึ้นเปน็ชิ้นงานหลกั โดยใชเ้ครื่องมอืไทป ์ (Type Tool) พมิพข์อ้ความ

ตามตอ้งการ จากนั้นคลกิไอคอน   3D Layer  ที่เลเยอรต์วัอกัษรและเลเยอรฉ์ากหลงั เพื่อเตรยีม

การทำงานในรปูแบบสามมติ ิ

 

  

ภาพที่ 7.11 การทำงานสามมิติด้วยการคลกิไอคอน 3D Layer 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ซ) 

 3) ปรบัเปลี่ยนมมุมองการทำงานโดยปรบัเปน็ 2 หนา้จอ (2 View-Horizontal) โดยให้

หนา้จอหนึ่งแสดงมมุมองดา้นบน สำหรบัใชจ้ดัตำแหนง่ของวตัถ ุ และอกีหนา้จอหนึ่งแสดงมมุมองของ 

Active Camera เพื่อสามารถดผูลลพัธไ์ด ้

 4) คลกิเมาสเ์ลอืกเลเยอรฉ์ากหลงั จากนั้นเลื่อนใหห้า่งจากเลเยอรต์วัอกัษรเพื่อสรา้ง

เปน็ฉากหลงัดงัภาพที่ 7.10 



 274

   

ภาพที่ 7.12 การปรบัเปลี่ยนมมุมองการทำงานเปน็ 2 หนา้จอ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฌ) 

 5) สรา้งไลทเ์ลเยอร ์(Light layer) ซึ่งเปน็เลเยอรใ์นการจดัสภาพของแสง โดยคลกิเลอืก

เมนคูำสั่ง Layer > New > Light จากนั้นจะปรากฎหนา้ตา่ง Light Setting เพื่อกำหนดค่าของแสง มี

รายละเอยีด ดงันี้ 

  - คา่ Light Type เลอืกรปูแบบของแสง 

  - คา่ Intensity กำหนดคา่ความแรงของแสง 

  -  คา่ Casts Shadows คลกิเลอืกใหม้เีงาตกกระทบ 

  - คา่ Shadow Darkness กำหนดคา่ความมดืของเงา 

  -  คา่ Shadow Diffusion กำหนดคา่การกระจายของเงา 

  จากนั้นคลกิปุ่ม OK 
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ภาพที่ 7.13 การกำหนดคา่ของแสงดว้ย Light Setting 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ญ) 

 6) จากนั้นเครื่องมือของแสงจะปรากฏขึ้นและมีผลทำให้ฉากจากหน้าจอ Active 

Camera มแีสงมดืลง แสดงใหเ้หน็วา่มกีารจดัแสงเกดิขึ้น 

 7) คลกิเลอืกลกูศรชดุคำสั่งหนา้เลเยอรช์ิ้นงานหลกัซึ่งในตวัอยา่งเปน็ตวัอกัษร จากนั้น

เลอืกคำสั่ง Material Option โดยตั้งคา่ดงันี้ 

  - กำหนดคา่ Casts Shadows ใหเ้ปน็ ON เพื่อใหส้ามารถทำงานรว่มกบัแสงได ้ซึ่ง

เปน็การเปดิการใชง้านใหแ้สงเงาใหก้บัวตัถหุลกั 

  - กำหนดคา่ Accepts Lights เปน็ Off เพื่อปดิการใชส้ขีองแสงที่จะสะทอ้นไปยงั

วตัถ ุ
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ภาพที่ 7.14 การแสดงผลของการจดัแสง 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฎ) 

 2. เครื่องมอืในการควบคมุแสง 

 เมื่อสรา้งแสงขึ้นมาจะปรากฏเปน็ไลทเ์ลเยอร ์(Light layer) ขึ้นที่ไทมไ์ลน ์และมเีครื่องมอืใน

การปรบัทศิทางของแสงแสดงขึ้นที่พื้นที่การทำงาน ซึ่งมเีครื่องมอืปรบัจดุกำเนดิแสง และจดุปลาย

ทางของแสง ซึ่งมรีายละเอยีดดงัภาพ 

  

ภาพที่ 7.15 เครื่องมอืในการปรบัทศิทางของแสง 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฏ) 
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 3. รปูแบบของแสง 

 การกระจายของแสงม ี2 ประเภท ดงัที่ จฑุามาศ  จวิะสงัข ์(2558, น.271-277) กลา่ว

ไวว้า่แสงม ี  2 ประเภท คอื แสงแบบมทีศิทาง และแสงแบบไรท้ศิทาง ซึ่งจดุประสงคข์องแสง 2 

แบบนี้ตา่งกนั ดงันั้นแสงจงึถกูจดัเปน็ชนดิตามรปูแบบของการใชง้าน มดีว้ยกนั 4 รปูแบบ ไดแ้ก ่

แสงขนาน (Parallel) แสงสอ่งเฉพาะจดุ (Spot) แสงสอ่งสวา่งแบบกระจายทกุทศิ (Point) และ

แสงบรรยากาศ (Ambient) 

  

ภาพที่ 7.16 การเลอืกประเภทของแสงในหนา้ตา่ง Light Setting 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฐ) 

 3.1 แสงขนาน (Parallel) เปน็แสงประเภทมทีศิทาง คอืมจีดุกำเนดิแสงและมจีดุ

ปลายทางของแสงเพื่อสอ่งแสงไปยงัเปา้หมายโดยแสงนั้นจะถกูปลอ่ยจากตน้กำเนดิในความเขม้ที่

เทา่กนัตลอดทั้งหมด ทำใหแ้สงที่ตกกระทบยงัวตัถหุลกันั้นมคีวามเขม้สมำ่เสมอกนัตลอดทั้งฉาก 

แสงชนดินี้ลอกเลยีนมาจากแสงดวงอาทติยท์ี่สง่จากระยะทางไกล 
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ภาพที่ 7.17 แสงขนาน (Parallel) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฑ) 

   แสงขนาน (Parallel) สามารถปรบัแตง่คา่ตา่งๆ ไดใ้นหวัขอ้คำสั่ง Lights Options ซึ่ง

มรีายละเอยีดดงันี้ 

  

ภาพที่ 7.18 คำสั่งในการปรบัแตง่แสงขนาน 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฒ) 

   -  คา่ Intensity ใชก้ำหนดคา่ความเขม้แสง ยิ่งคา่มากความเขม้แสงหรอืปรมิาณแสงที่

สอ่งไปจะมคีา่มากตาม ทำใหฉ้ากภาพรวมสวา่งขึ้น และในทางกลบักนัหากคา่ Intensity ลดลง กจ็ะ

ทำใหป้รมิาณของแสงลดลงดว้ย ทำใหภ้าพมดืลง 

   -  คา่ Color ใชก้ำหนดสขีองแสง ซึ่งจะมผีลในการแสดงสขีองฉากดว้ย 

   -  ค่า Falloff  เปน็การกำหนดลกัษณะของแสงวา่จะเปน็อยา่งไร เมื่อวตัถอุยู่ในระยะ

ที่เลยจากจุดตกกระทบของแสง โดยจะทำงานร่วมกับค่า Falloff Distance ซึ่งเป็นค่าระยะทางของ

จุดอับแสงหรือจุดที่เลยจากจุดตกกระทบของแสง หากเลือกคำว่า None หมายถึง ไม่ว่าค่า Falloff 
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Distance จะลดหรอืเพิ่มกไ็มม่ผีลตอ่ความสวา่งของแสงสวา่งแตอ่ยา่งใด แตถ่า้เลื อกคา่ Smooth จะ

ทำใหค้า่ Falloff Distance มผีลตอ่การแสดงคา่ความสวา่งของแสงตามระยะของคา่ Falloff 

Distance คอืถา้มคีา่นอ้ย วตัถทุี่อยู่ใกลท้ี่สดุจะแสดงชดัเจน แตว่ตัถทุี่อยู่ไกลออกไปจะมองไมเ่หน็ แต่

ถา้มคีา่เพิ่มขึ้นวตัถทุี่อยู่ในระยะ Falloff Distance จะปรากฏออกมา และในกรณทีี่เลอืกคา่เปน็ 

Inverse Square Clamped แสงจะคลา้ยกบั Smooth แตจ่ะมคีวามเสมอืนจรงิตามคา่แสงธรรมชาติ

มากกวา่ 

   -  คา่ Radius เปน็การกำหนดคา่รศัมขีองแสง โดยยิ่งมคีา่มากจะทำใหแ้สงกระจายใน

วงกวา้ง มผีลทำใหค้วามสวา่งมากขึ้น แตถ่า้คา่รศัมแีคบ การกระจายแสงกอ็ยู่ในวงแคบ ภาพกจ็ะสวา่ง

เฉพาะจดุที่อยู่ในรศัม ี

   - คา่ Cast Shadow เปน็การกำหนดใหแ้สงแสดงหรอืไมแ่สดงเงา ถา้เปน็ On จะ

กำหนดใหแ้สงเงา แตถ่า้เปน็ Off จะเปน็การปดิการแสดงผลเงา 

   - คา่ Shadow Darkness เปน็การกำหนดความเขม้ของเงาเปน็เปอรเ์ซน็ต ์โดยยิ่งคา่

มาก จะมคีวามเขม้สงู แตถ่า้มคีา่นอ้ย เงาจะบางลงหรอืความเขม้ออ่นลง 

 3.2 แสงสอ่งเฉพาะจดุ (Spot) เปน็แสงประเภทมทีศิทาง และการฉายแสงจากแหลง่

กำเนดิแสงไปยงัจดุปลายทางของแสง จะมลีกัษณะเปน็กรวยลำแสง ซึ่งเลยีนแบบจากแสงอาทติย ์

ไฟฉายหรอืแสงที่สอ่งสปอตไลทท์ี่ใหล้ำแสงเปน็กรวย เปน็ตน้ 

  

ภาพที่ 7.19 แสงสอ่งเฉพาะจดุ (Spot) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ณ) 
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  การปรบัแตง่คา่ตา่งๆ ของแสงสอ่งเฉพาะจดุ (Spot) สามารถปรบัแตง่คา่ไดใ้น

หวัขอ้คำสั่ง Lights Options ซึ่งจะมคีา่มาตรฐานเหมอืนกบัแสง Parallel ที่มรีปูแบบการปรบัแตง่

และผลการแสดงแสงเหมอืนกนั ดงันั้นจงึจะกลา่วถงึเฉพาะสว่นที่ไมซ่ำ้กบัคา่มาตรฐาน ดงันี้ 

  

ภาพที่ 7.20 คำสั่งในการปรบัแตง่แสงสอ่งเฉพาะจดุ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ด) 

 - คา่ Cone Angle เปน็การกำหนดคา่องศาของการฉายแสงในรปูทรงกรวย 

โดยคา่องศาที่มากจะทำใหท้รงกรวยมพีื้นที่การตกกระทบแสงมพีื้นที่กวา้งขึ้นแตเ่มื่อลดคา่องศาลง

จะทำใหพ้ื้นที่ตกกระทบแสงแคบลง 

 - คา่ Cone Feather เปน็การกำหนดคา่ความคมชดัของเสน้ขอบวงนอกของ

ลำแสงที่ตกกระทบ โดยกำหนดเปน็เปอรเ์ซน็ต ์ จากคา่ 0-100% ยิ่งคา่นอ้ยจะทำใหค้วามคมชดั

มาก แตถ่า้คา่มากจะทำใหค้วามคมชดัของขอบนอ้ยลงหรอืมลีกัษณะฟุ้งกระจายมากขึ้น 

 - คา่ Shadow Diffusion เปน็การกำหนดคา่ความคมชดัของเงา โดยยิ่งคา่นอ้ย

จะทำให้ความคมชัดมาก แต่ถ้าค่ามากจะทำให้ความคมชัดของขอบน้อยลงหรือมีลักษณะ          

ฟุ้งกระจายมากขึ้น 

 3.3 แสงสอ่งสวา่งแบบกระจายทกุทศิ (Point) เปน็แสงแบบไรท้ศิทางจงึมเีพยีง

แหล่งกำเนิดแสงแล้วส่องสว่างออกไปรอบๆ แหล่งกำเนิดแสงทุกด้าน เป็นแสงที่เหมือนกับ

หลอดไฟที่สอ่งสวา่งรอบดา้นจากสปอตไลทท์ำใหแ้สงเปน็กรวย เปน็ตน้ 
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ภาพที่ 7.21 แสงสอ่งสวา่งแบบกระจายทกุทศิ (Point) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ต) 

  การปรบัแตง่คา่ตา่งๆ ของแสงสอ่งสวา่งแบบกระจายทกุทศิ (Point) จะเหมอืน

กบัคา่มาตรฐานของแสงทั่วไป แตค่วามนา่สนใจอยู่ตรงรปูแบบการจดัองคป์ระกอบของฉากที่ทำให้

แสงแบบ Point มกีารแสดงผลที่ตา่งจากแสงชนดิอื่น 

  

ภาพที่ 7.22 คำสั่งในการปรบัแตง่แสงสอ่งสวา่งแบบกระจายทกุทศิ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ถ) 

 3.4 แสงบรรยากาศ (Ambient) เป็นแสงแบบไร้ทิศทาง โดยจะส่องสว่างแบบ  

ฟุ้งกระจายทั่วทั้งฉาก เปน็แสงที่ไมม่จีดุกำเนดิแสงและไมม่เีงา ซึ่งจะมคีวามคลา้ยคลงึกบัแสง

บรรยากาศในโดยรวม โดยการปรบัแตง่คา่ของแสงจะมใีหเ้ลอืกเพยีงคา่ความเขม้แสง (Intensity) 

และคา่สขีองแสง (Color) เทา่นั้น 
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ภาพที่ 7.23 แสงบรรยากาศ (Ambient) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ท) 

 4. การจดัวางตำแหนง่แสง 

 ในการจัดฉากสามารถจัดตำแหน่งการวางแสงได้หลากหลาย โดยจะมีผลต่อการแสดง

ลำแสงและเงาที่ปรากฏ ซึ่งสามารถจดัตำแหนง่ไดผ้า่นหวัขอ้คำสั่ง Transform ของเลเยอรแ์สง (Light 

Layer) 

  

ภาพที่ 7.24 หวัขอ้คำสั่ง Transform ของเลเยอรแ์สง (Light Layer) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ธ) 

 การปรบัตำแหนง่ของจดุกำเนดิแสง มผีลใหท้ศิทางของแสงนั้นเปลี่ยนไป ทำใหเ้กดิเงา

ที่ตรงขา้มกบัทศิทางของแสงที่สอ่งมา ซึ่งเหมอืนกบัรปูแบบของแสงจรงิๆ โดยในการปรบัตำแหนง่
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จดุกำเนดิแสงนั้นสามารถทำไดโ้ดยการกำหนดคา่ตา่งๆ ไดแ้ก ่คา่ Position คา่ Orientation คา่ X 

Rotation คา่ Y Rotation และคา่ Z Rotation  

  

ภาพที่ 7.25 การปรบัตำแหนง่ของจดุกำเนดิแสงโดยปรบัคา่ Position ในแกน X 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560น) 

 การปรบัตำแหนง่ของจดุปลายทางของแสง มผีลใหจ้ดุตกกระทบของแสงเปลี่ยนไป ผล

คอืทำใหค้วามสวา่งของแสงจะสวา่งตรงจดุที่ตกกระทบมากที่สดุ โดยการปรบัตำแหนง่จดุปลาย

ทางของแสงนั้นทำไดโ้ดยการกำหนดคา่ Point of Interest 

  

ภาพที่ 7.26 การปรบัตำแหนง่ของจดุปลายทางของแสงโดยปรบัคา่ Point of Interest ในแกน X 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560บ) 
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 5. การปรบัแตง่ชิ้นงานเพื่อทำงานรว่มกบัแสง 
 ชิ้นงานตา่งๆ เชน่ ภาพกราฟกิ ตวัอกัษร ไฟลค์ลปิวดิโีอตา่งๆ นั้นเปน็องค์ประกอบสำคัญ
ในการทำงานร่วมกับแสง การปรับแต่งค่าต่างๆ ของชิ้นงานจะช่วยให้การแสดงผลของแสงแตกต่าง
กันออกไปตามค่าที่กำหนด ในการกำหนดค่านั้นจะมีคำสั่งต่างๆ ภายใต้หัวข้อคำสั่ง Material 
Options ของเลเยอร์ชิ้นงาน 

  

ภาพที่ 7.27 หวัขอ้คำสั่ง Material Options ของเลเยอรช์ิ้นงาน 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ป) 

 1) คำสั่ง Casts Shadow เป็นการกำหนดรูปแบบของเงาให้กับชิ้นงานที่ตอบสนองต่อ
แสงที่สร้างขึ้นมา โดยสามารถตั้งค่าได้ 3 รูปแบบ ได้แก่  
  - กำหนดค่าเป็น On จะเป็นการกำหนดให้เกิดเงาจากแสง (มีการตอบสนองแสง)  
  - กำหนดค่าเป็น Only จะเป็นการซ่อนวัตถุที่กำลังทำงาน แต่ยังคงแสดงเงา 
  - กำหนดค่าเป็น Off เป็นการปิดการแสดงผลของแสงที่เราสร้างขึ้น 

  

ภาพที่ 7.28 การปรับแต่งค่าคำสั่ง Casts Shadow 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ผ) 
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 2) คำสั่ง Light Transmission เป็นการกำหนดรูปแบบของเงาที่เกิดจากการฉายแสงไป
ตกกระทบยังวัตถุที่กำลังทำงาน โดยจะสะท้อนสีของวัตถุนั้นไปยังเงา กล่าวคือถ้าวัตถุมีสีอย่างไร เงา
ก็จะมีสีของวัตถุปนเข้าไป ซึ่งการตั้งค่า Light Transmission จะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ จาก 
0-100% ยิ่งค่าเปอร์เซ็นต์สูง ก็จะสามารถแสดงสีเงาได้ชัดเจนขึ้น อาทิ วัตถุสีแดง เงาก็จะมีสีแดง
ผสมอยู่ในเงานั้นตามค่า Light Transmission ที่สูงขึ้น เป็นต้น สามารถประยุกต์ใช้งานกับวัตถุที่มี
ลักษณะเป็นพื้นผิวใส เช่น แก้ว กระจก เป็นต้น เพราะเมื่อมีแสงส่องผ่าน สีของวัตถุก็มักจะแสดงบน
เงาด้วย 

  

ภาพที่ 7.29 การปรับแต่งค่าคำสั่ง Light Transmission 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฝ) 

 3) คำสั่ง Accepts Shadow เป็นการกำหนดให้เลเยอร์ที่กำลังทำงานอยู่สามารถแสดง
เงาจากเลเยอร์อื่นๆ ที่พาดผ่านมาจากการตกกระทบของแสงได้ โดยตั้งค่าได้ 3 รูปแบบแบบ ได้แก่ 
  - กำหนดค่าเป็น On จะเป็นการกำหนดให้เกิดเงาจากวัตถุที่อยู่ด้านหน้า 
  - กำหนดค่าเป็น Only เป็นการซ่อนวัตถุที่กำลังทำงาน แต่ยังคงแสดงเงานั้น  
  - กำหนดค่าเป็น Off เป็นการปิดการแสดงผลของเงาจากวัตถุที่อยู่ด้านหน้า 

  

ภาพที่ 7.30 การปรับแต่งค่าคำสั่ง Accepts Shadow 
ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560พ) 
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 4)  คำสั่ง Accepts Light เป็นการกำหนดให้แสดงสีของแสงที่กำหนดไว้แสดงบนวัตถุ 

เช่น กำหนดแสงเป็นสีเหลือง แสงสีเหลืองจะแสงบนวัตถุที่กำลังทำงาน โดยถ้าเลือกค่าเป็น On สี

ของแสงจะปรากฏบนวัตถุ และถ้าเลือกเป็น Off สีของแสงจะไม่ปรากฏ 

  

ภาพที่ 7.31 การปรับแต่งค่าคำสั่ง Accepts Light 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฟ) 

 5) คำสั่ง Ambient ใช้ปรับการแสดงผลของแสงแบบ Ambient บนตัววัตถุ ตั้งแต่ค่า 

0-100% โดยยิ่งค่ามากการแสดงผลของแสง Ambient ก็จะชัดเจนขึ้น 

  

ภาพที่ 7.32 การปรับแต่งค่าคำสั่ง Ambient 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ภ) 

 6) คำสั่ง Diffuse ใช้ปรับการสะท้อนของแสงแบบ Point บนตัววัตถุ ตั้งแต่ค่า 0-100% 

โดยยิ่งค่ามาก การสะท้อนของแสงก็จะชัดเจนขึ้น เหมาะกับการกำหนดให้พื้นผิวของวัตถุเป็นเหมือน

พลาสติกที่สามารถสะท้อนแสงได้ในระดับต่างๆ 



 287

  

ภาพที่ 7.33 การปรับแต่งค่าคำสั่ง Diffuse 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ม) 

การควบคมุกลอ้ง 

 กล้อง (Camera) ช่วยในเรื่องของการปรับแต่งมุมมอง ส่งผลให้การแสดงผลของชิ้นงานมี

มุมมองที่ต่างไป ตามการเคลื่อนไหวและตำแหน่งของมุมกล้องโดยสามารถหมุนมุมมองได้รอบ

ทิศทาง 360 องศา เหมือนการมองผ่านเลนส์จริง สามารถกำหนดและปรับแต่งค่าในการปรับมุมมอง

ของกล้อง การเลือกเลนส์กล้อง การเลือกค่ารูรับแสง ระยะความชัด และอื่นๆ นอกจากนั้นยัง

สามารถสร้างการเคลื่อนไหวโดยผ่านการสร้างมุมกล้องในแนวต่างๆ จากฉากได้ 

  

ภาพที่ 7.34 ตัวอย่างผลงานจากการปรับมุมกล้องและปรับระยะชัดของกล้อง 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ข) 
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 1. การสร้างกล้อง  

 ในการทำงานเพื่อให้มีมุมองเสมือนการมองผ่านเลนส์จริงๆ นั ้น จะต้องทำการสร้างกล้อง

และทำการกำหนดมุมมองขณะแสดงผลหรือ Active Camera ให้กับกล้องก่อน มีขั้นตอนดังนี้ 

 1) สร้างกล้องโดยคลิกเลือกเมนูคำสั่ง Layer > New > Camera หรือคลิกขวาที่เมาส์ที่

พาเนลไทม์ไลน์ จากนั้นเลือกคำสั่ง New > Camera 

  

ภาพที่ 7.35 การเลือกคำสั่งเพื่อสร้างกล้อง 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ย) 

 2) จะปรากฏหน้าต่าง Camera Settings เพื่อกำหนดค่าต่างๆ ซึ่งค่าเหล่านี้ได้จำลอง

การทำงานของกล้องให้เหมือนกับการใช้กล้องจริงที่สามารถปรับแต่งคุณสมบัติเพื่อให้เหมาะกับการ

ถา่ยทำได ้ทั้งสามารถเลอืกเลนส ์ระยะโฟกสั รรูบัแสง และคา่ตา่งๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่ง จฑุามาศ จวิะสงัข ์

(2558, น.289-293) กล่าวไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  

ภาพที่ 7.36 หน้าต่าง Camera Settings 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ร) 
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 - ประเภทของกล้องด้วย (Type) การเลือกประเภทของกล้อง มี 2 แบบ คือ แบบ 

One-Node Camera เป็นกล้องที่ฉายแบบไม่จำกัดทิศทาง สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะ

หมุนไปทางใด และแบบ Two-Node Camera เป็นกล้องแบบมีจุดเป้าหมาย (Target) ที่จะต้อง

ทำงานสอดคล้องกันระหว่างตัวกล้อง และจุดเป้าหมาย 

 - เลือกรูปแบบของเลนส์สำเร็จรูปด้วย (Preset) ใช้สำหรับเลือกชนิดของเลนส์

สำเร็จรูปที่โปรแกรมได้ตั้งค่าเฉพาะมาให้โดยจะมีให้เลือกตามรูปแบบของเลนส์จริงๆ เลนส์ทั่วไป

ปกติจะใช้ 35 mm หรือเมื่อต้องการมุมมองที่กว้างขึ้น ใช้เลนส์ที่ต่ำกว่า 35 mm หรือเมื่อต้องการ

ซูมระยะไกลได้ดี ช่วยดึงภาพไกลเข้ามาใกล้ได้ ใช้เลนส์ตั้งแต่ 55 mm ขึ้นไป 

 - ค่าการซูมกล้อง (Zoom) เป็นการตั้งค่าเพื่อตั้งระยะของเลนส์กับวัตถุเพื่อทำให้

มองเห็นภาพได้ทั้งใกล้และไกล หากต้องการเห็นภาพเต็มจอก็ซูมเข้ามาใกล้ตั้งค่าซูมมาก หาก

ต้องการเห็นภาพรวมแบบห่างออกไปก็ซูมออกตั้งค่าซูมน้อย 

 - ค่าองศาการแสดงภาพ (Angle Of View) เป็นค่าความกว้างของมุมมองที่สามารถ

แสดงภาพหรือวัตถุที่กล้องจับภาพได้ โดยค่านี้จะสัมพันธ์กับค่าความยาวโฟกัส (Focal Length) 

ขนาดภาพยนตร์ (Film Size) และค่าการซูม ถ้าค่าองศาการแสดงภาพ (Angle Of View) มาก ก็จะ

ทำให้สามารถมองภาพในมุมกว้างได้มาก แต่ถ้าค่าน้อยจะสามารถแสดงภาพได้แคบลง 

  - ค่าการเปิดปิดระยะชัด (Depth Of Field) เป็นการเปิดใช้งานระยะชัด หรือที่

เรียกว่าชัดตื้นชัดลึก ซึ่งในหัวข้อนี้ให้ปรับรายละเอียดของค่าต่างๆ พร้อมกัน เพื่อให้สามารถแสดง

ระยะชัดได้ตามต้องการ ได้แก่ ระยะโฟกสั (Focus Distance) ขนาดรรูบัแสง (Aperture) คา่ F-Stop 

และการเบลอ (Blur Level) โดยค่าเหล่านี้จะแปรผันกันและทำให้กล้องมีความเหมือนจริงมากขึ้น  

 3)  คลิก OK จะปรากฏคาเมราเลเยอร์ (Camera Layer) ที่พาเนลไทม์ไลน์ และมีผล

ทำให้มุมมองใหม่จากกล้องและเลนส์ที่เลือกเปลี่ยนไปจากฉากเริ่มต้นทันที 

 2. การควบคุมมุมกล้อง  

 สำหรับการปรับแต่งมุมกล้องนั้น สามารถทำงานผ่านกลุ่มเครื่องมือกล้อง (Camera 

Tool) ได้ และนอกจากการปรับแต่งโดยตรงผ่านหน้าจอด้วยเครื่องมือกลุ่มนี้แล้ว ยังสามารถปรับ

แต่งมุมกล้องได้จากหัวข้อคำสั่ง Transform ซึ่งมีค่าเหมือนกับการจัดแสง ที่จะช่วยให้มีมุมมอง

หลากหลายมากขึ้น ดังที่ อิศเรศ ภาชนะกาญจน์ (2559, น.336-337) กล่าวถึงเครื่องมือในการ

ควบคุมมุมกล้องไว้ สรุปได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 7.37 กลุ่มเครื่องมือกล้อง (Camera Tool) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฤ) 

 1) เครื่องมอื Unified Camera Tool เปน็เครื่องมอืที่ใชค้วบคมุการทำงานของกลอ้งไดท้กุ

รปูแบบ ทั้งเครื่องมอื Orbit Camera Tool เครื่องมอื Track XY Camera Tool เครื่องมอื Track Z 

Camera Tool โดยแบง่การควบคมุผา่นวธิกีารคลกิเมาส ์

  - คลกิเมาส ์ จากนั้นแดรกเมาส ์ จะเปน็การเคลื่อนยา้ยตำแหนง่ของกลอ้งในแนวลกึ 

(แกน Z) 

  - คลกิขวาที่เมาส ์จากนั้นแดรกเมาส ์จะเปน็การหมนุมมุมองของกลอ้งรอบทศิทาง 

  

ภาพที่ 7.38 การใช้เครื่องมอื Unified Camera Tool เคลื่อนยา้ยตำแหนง่กลอ้ง 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฤ) 

 2) เครื่องมือ Orbit Camera Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้หมุนเปลี่ยนมุมมองของกล้องตาม

ทิศทางการแดรกเมาส์ได้รอบทิศทาง 360 องศา ทั้งแนวนอน (แกน X) แนวตั้ง (แกน Y) และแนว

ลึก (แกน Z) โดยมุมกล้องจะหมุนตามทิศทางการแดรกเมาส์ในพื้นที่การทำงาน (Composition) 
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ภาพที่ 7.39 การใช้เครื่องมอื Orbit Camera Tool หมนุมมุมองของกลอ้ง 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ล) 

 3) เครื่องมือ Track XY Camera Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เคลื่อนย้ายตำแหน่งของ     

มุมกล้องในทิศทางแนวนอน (แกน X) และแนวตั้ง (แกน Y) โดยมุมกล้องจะเคลื่อนที่ตามทิศทางการ

แดรกเมาส์ในพื้นที่การทำงาน (Composition) 

  

ภาพที่ 7.40 การใช้เครื่องมอื Track XY Camera Tool 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฦ) 

 4) เครื่องมอื Track Z Camera Tool เปน็เครื่องมอืที่ใชเ้คลื่อนยา้ยตำแหนง่ของมมุกลอ้ง

ในแนวลกึ (แกน Z) เพยีงอยา่งเดยีว ซึ่งมมุกลอ้งจะเลื่อนใหเ้ดนิหนา้หรอืถอยหลงั โดยมมุกลอ้งจะ

เคลื่อนที่ตามทศิทางการแดรกเมาสใ์นพื้นที่การทำงาน (Composition) 
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ภาพที่ 7.41 การใช้เครื่องมอื Track Z Camera Tool 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฦ) 

 3. การปรบัมมุมองเพื่อทำงานกบักลอ้ง 

  การใชก้ลอ้งเพื่อเปลี่ยนมมุกลอ้งใหก้บัชิ้นงานนั้น สิ่งสำคญัคอืการเปลี่ยนตำแหนง่ของมมุ

กลอ้งดว้ยเครื่องมอืหรอืการกำหนดคา่ Position ซึ่งการเลื่อนตำแหนง่ของกลอ้งจะตอ้งปรบัมมุมอง

ของภาพดว้ย 3D View Popup เพื่อสะดวกในการเคลื่อนยา้ยตำแหนง่ของมมุกลอ้ง โดยการคลกิปุ่ม 

  (Select View Layout) ที่พาเนลคอมโพซชินั 

  

ภาพที่ 7.42 การปรบัมมุมองเพื่อทำงานกบักลอ้ง 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ว) 

 การจะปรับเปลี่ยนมุมกล้องนั้น อาศัยการเปลี่ยนตำแหน่งและการหมุนมุมของกล้อง ซึ่ง

สามารถกำหนดคา่เปน็ตวัเลขไดท้ี่คำสั่ง Position ที่เลเยอรข์องกลอ้ง และอกีวธิคีอืการใชเ้ครื่องมอื     
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ซเีลค็ชั่น (Selection Tool)    และเครื่องมอืยนูไิฟด ์คาเมรา (Unified Camera Tool)   แดรก

เมาสท์ี่พื้นที่การทำงาน (Composition) ในหนา้ตา่งมมุมองที่ตอ้งการ 

  

ภาพที่ 7.43 การปรบัเปลี่ยนมมุกลอ้งโดยการกำหนดตวัเลขที่คำสั่ง Position 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ศ) 

  ในการปรับเปลี่ยนมุมกล้องด้วยการใช้เครื่องมือนั้นจะมีการใช้งานที่สะดวกกว่า เพราะ

สามารถเลื่อนไปในตำแหน่งที่ต้องการและแสดงผลจากการเปลี่ยนมุมมองได้ทันที ในขณะที่การปรับ

เปลี่ยนมุมกล้องด้วยการกำหนดค่า Position นั้นจะไม่สามารถรู้ได้ว่าจะต้องกำหนดค่าเท่ าไรถึงจะ

ได้มุมกล้องที่ต้องการ ซึ่งการใช้งานขึ้นกับความถนัดของนักออกแบบ 

สรุป 

 การสร้างภาพเคลื่อนไหวนอกจากมุมมองชิ้นงานแบนราบแบบสองมิติแล้ว ยังสามารถ

สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสามมิติได้อีกด้วย ส่งผลให้ผลงานมีมิติขึ้น มีทั้งมิติแนวนอน (แกน X) 

มิติแนวตั้ง (แกน Y) และมิติสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นมาคือมิติแนวลึก (แกน Z) ทำให้ผลงานดูน่าสนใจมาก

ยิ่งขึ้น โดยการทำงานแบบสามมิตินั้นต้องอาศัยส่วยประกอบ 3 ส่วน คือ  

 1)  เลเยอร์สามมิติ (3D Layer) ซึ่งการปรับเป็นเลเยอร์สามมิติทำได้โดยการคลิก

ไอคอน   3D Layer ทำให้สามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวของชิ้นงานในมิติแนวลึก (แกน 

Z) ได้ และกำหนดการเคลื่อนไหวได้หลากหลายทิศทางมากขึ้นกว่ารูปแบบสองมิติ  

 2)  การจดัสภาพแสงและการจดัฉาก (Light) ในบางครั้งการเปลี่ยนเลเยอรช์ิ้นงานใหเ้ปน็

สามมติ ิ (3D Layer) อาจไมเ่พยีงพอสำหรบัการสรา้งชิ้นงานแบบสามมติทิี่สมจรงิได ้ จำเปน็ตอ้งอาศยั

การควบคมุแสงและฉากหลงัเพื่อใหช้ิ้นงานดมูมีติลิกึตื้นสมจรงิยิ่งขึ้น  
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 3) การควบคุมมุมกล้อง (Camera) เป็นการสร้างกล้องขึ้นมาเพื่อจำลองผลลัพธ์ของ 

ชิ้นงานในมุมมองต่างๆ ที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามการเคลื่อนไหวและตำแหน่งของมุมกล้อง 

ทำให้เกิดการแสดงผลของมุมมองให้มีมิติมากขึ้น 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. จงอธิบายความแตกต่างของผลงานแบบสองมิติและสามมิติ  

 2. จงอธิบายหน้าที่การทำงานของแกน Z 

 3. จงอธิบายวิธีการปรับเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์สามมิติ 

 4. ปุ่ม   (Select View Layout) ที่พาเนลคอมโพซิชันมีหน้าที่อย่างไร อธิบาย

พอสังเขป 

 5. โซลดิเลเยอร ์(Solid Layer) มหีนา้ที่อยา่งไร อธบิายพอสงัเขป 

 6. จงอธิบายขั้นตอนการสรา้งไลทเ์ลเยอร ์(Light Layer) 

 7. คา่ Casts Shadows ทำใหเ้กดิการแสดงผลของเงาเปน็อยา่งไร 

 8. คา่ Shadow Diffusion ทำใหเ้กดิการแสดงผลของเงาเปน็อยา่งไร 

 9. ประเภทของแสงม ี2 ประเภท อะไรบา้ง 

 10. แสงสอ่งเฉพาะจดุ (Spot) มลีกัษณะการแสดงผลของแสงเปน็อยา่งไร 

 11. แสงบรรยากาศ (Ambient) มลีกัษณะการแสดงผลของแสงเปน็อยา่งไร 

 12. อธิบายประโยชน์ของการจัดสภาพแสงและการฉากหลัง 

 13. จงอธิบายขั้นตอนการสร้างกล้อง 

 14. การควบคุมมุมกล้องสามารถทำได้ 2 วิธี คืออะไรบ้าง อธิบาย 

 15. เครื่องมือใดที่ใช้ในการควบคุมมุมกล้อง 
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บทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การสร้างตัวอักษรสามมิติ 

วัตถุประสงค์   
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้างตัวอักษรในรูปแบบสามมิติ 
อุปกรณ์ 
 คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว 
แบบฝึกปฏิบัติ  
 ให้ผู้เรียนสร้างตัวอักษรในรูปแบบสามมิติ โดยทำงานในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์ 
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 เป็นสีพื้นหลังตามต้องการ 

 3. ใช้เครื่องมือไทป์ (Type Tool)   พิมพ์ข้อความ “Animation” ลงไปในพื้นที่การทำงาน  
 4. ปรับเปลี่ยนเป็นเลเยอร์สามมิติ โดยการคลิกตัวเลือก 3D Layer ที่เลเยอร์ตัวอักษร 
 

  

ภาพที่ 7.44 การสรา้งตวัอกัษรสามมติ ิ

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ษ) 

 5. คลิกตัวเลือก Renderer จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Composition Setting ที่ตัวเลือกคำสั่ง 
Renderer ให้เลือก Ray - traced 3D จากนั้นคลิก OK เพื่อให้มีการแสดงผลแบบสามมิติ 
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ภาพที่ 7.44 การสรา้งตวัอกัษรสามมติ ิ(ตอ่) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ษ) 

 6. สร้างคาเมราเลเยอร์ (Camera Layer) โดยคลิกเลือกเมนู Layer > New > Camera ซึ่งจะ

สามารถทำงานได้กับเลเยอร์สามมิติเท่านั้น  

 7. ปรับเปลี่ยนหน้าต่างการทำงานเป็นสองหน้าจอเพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้น โดยการคลิกเลือก

ตัวเลือกของคำสั่ง Select view layout  

 8. คลิกเลือกเครื่องมือควบคุมกล้อง (Orbit Camera Tool)   การปรบัเปลี่ยมมมุกลอ้งทำได้

โดยการคลกิหมนุมมุกลอ้งที่พื้นที่การทำงานไดท้นัท ี 
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 9. ปรับแต่งให้ตัวอักษรมีความหนาขึ้น โดยการคลิกที่เลเยอร์ตัวอักษร จากนั้นคลิกตัวเลือก 

Geometry Option จากนั้นปรบัแตง่คา่ตวัเลขที่คำสั่ง Extrusion Depth โดยกำหนดตวัเลขให้

มากกวา่ 0 ตวัอกัษรจะมคีวามหนาเพิ่มขึ้น 

 

  

ภาพที่ 7.44 การสรา้งตวัอกัษรสามมติ ิ(ตอ่) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ษ) 

 10. การแสดงผลตวัอกัษรที่หนานั้น จะสามารถมองเหน็ไดจ้ากการจดัแสง ซึ่งการสรา้งไลทเ์ลเยอร์

นั้นสามารถทำไดโ้ดยคลกิเลอืกเมน ู Layer > New > Light จากนั้นปรับแต่งค่าของแสงได้ ตาม

ต้องการ 

  

ภาพที่ 7.44 การสรา้งตวัอกัษรสามมติ ิ(ตอ่) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ษ) 

ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 ผู้เรียนสามารถพิมพ์ตัวอักษรและจัดวางข้อความ สามารถควบคุมมุมกล้อง และสามารถจัดแสง

เพื่อการแสดงผลตัวอักษรแบบสามมิติ 
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บทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ 

วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้างผลงานภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปรับระยะชัดลึก - ชัดตื้น 
อุปกรณ์ 
 คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว 
แบบฝึกปฏิบัติ  
 ให้ผู้เรียนสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ 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 เป็นสีพื้นหลังตามต้องการ 
 3. สร้างพื้นหลัง โดยการเพิ่มโซลิดเลเยอร์ (Solid Layer) ซึ่งสามารถทำได้โดยคลิกเมนูคำสั่ง 
Layer > New > Solid จะปรากฏเลเยอร์พื้นหลังขึ้น  
 4. เมื่อต้องการปรับสีแบบไล่โทน ให้เพิ่มลักษณะพิเศษ (Effect) ชื่อว่า Gradient Ramp โดย
คลิกเลือกชุดคำสั่งดังกล่าวลากลงไปบนเลเยอร์ Solid จากนั้นกำหนดค่าของสีที่ชุดคำสั่งในเลเยอร์ 
 

  

ภาพที่ 7.45 การสรา้งภาพเคลื่อนไหวแบบสามมติ ิ

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ส) 



 300

 5.  นำชิ้นงานที่สร้างไว้เข้ามาจัดวางในพื้นที่การทำงานให้ได้องค์ประกอบที่สวยงาม 

  

ภาพที่ 7.45 การสรา้งภาพเคลื่อนไหวแบบสามมติ ิ(ตอ่) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ส) 

 6.  ใช้เครื่องมือไทป์ (Type Tool)   พิมพ์ข้อความ “Beautiful World” ลงไปในพื้นที่การ
ทำงาน ที่วินาทีที่ 10 (0:00:10:00) คลิกเพิ่มคีย์เฟรมที่คำสั่ง Opacity จากนั้นที่วินาทีที่ 15 
(0:00:15:00) คลิกเพิ่มคีย์เฟรมที่คำสั่ง Opacity พร้อมที่ปรับค่าตัวเลขเป็น 0% เพื่อให้ตัวอักษรจาง
หายไป 
 7.  ปรับเปลี่ยนเป็นเลเยอร์สามมิติ โดยการคลิกตัวเลือก 3D Layer ที่เลเยอร์ทุกเลเยอร์ 
ยกเว้นโซลิดเลเยอร์ (Solid Layer) 
 8.  เพิ่มคาเรมาเลเยอร์ (Camera Layer) โดยคลิกเลือกเมนู Layer > New > Camera ซึ่งจะ
สามารถทำงานได้กับเลเยอร์สามมิติเท่านั้น 
 9.  ปรับเปลี่ยนหน้าต่างการทำงานเป็นสองหน้าจอเพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้น โดยการคลิก
เลือกตัวเลือกของคำสั่ง Select view layout 
 10. ทำการคลิกเลื่อนตำแหน่งให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นอยู่ในระยะที่ลึกตื้นแตกต่างกัน หรือใช้วิธีการ
ปรับค่า Position โดยปรับค่าตัวเลขที่แกน Z (ระยะลึกตื้น) 
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ภาพที่ 7.45 การสรา้งภาพเคลื่อนไหวแบบสามมติ ิ(ตอ่) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ส) 

 11. ทำการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องโดยการใช้นูเลเยอร์ (Null Layer) โดยคลิกเลือก
เมนู Layer > New > Null Oject จะปรากฏนูเลเยอร์ (Null Layer) เกิดขึ้นที่พาเนลไทม์ไลน์ 
(Time Line) จากนั้นสร้างการเคลื่อนไหวโดยการกำหนดค่าที่คีย์เฟรม โดยกำหนดค่าตัวเลขของ 
Position ในการย้ายตำแหน่งและกำหนดค่าตัวเลขของ Orientation ในการทำให้หมุน 
 12. ทำการเชื่อมโยงเลเยอร์กล้องกับนูเลเยอร์ (Null Layer) โดยทำการเชื่อมโยงเลเยอร์โดย
คลิกตัวเลือกคำสั่ง Parent ที่คาเมราเลเยอร์ (Camera Layer) จากนั้นเลือกนูเลเยอร์ (Null Layer)  
เพื่อทำการเชื่อมโยงเลเยอร์ 

  

ภาพที่ 7.45 การสรา้งภาพเคลื่อนไหวแบบสามมติ ิ(ตอ่) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ส) 
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 13. ปรับแต่งการจัดระยะชัดลึกชัดตื้น โดยคลิกชุดคำสั่ง Camera Options ของเลเยอร์กล้อง 
จากนั้นคลิกคำสั่ง Depth of Field เป็น On จากนั้นปรับแต่งค่าตัวเลขของคำสั่ง Aperture ให้เพิ่ม
มากขึ้น 
 

  

ภาพที่ 7.45 การสรา้งภาพเคลื่อนไหวแบบสามมติ ิ(ตอ่) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ส) 

 14. คลิกปุ่ม Play ที่พาเนล Preview เพื่อดูการแสดงผล 

  

ภาพที่ 7.45 การสรา้งภาพเคลื่อนไหวแบบสามมติ ิ(ตอ่) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ส) 
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ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ และสามารถปรับระยะชัดลึก - ชัดตื้น

ได้เพื่อให้ผลงานดูสวยงามมีมิติ 
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