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พื้นฐานการใช้งาน Adobe after effect 

- การปรับแต่งหน้าจอ ควบคุมพื้นที่การท างาน 
1.การย่อ-ขยายพ้ืนที่ท างานแต่ละพาแนล 

ให้เลื่อนเม้าส์ไปใกล้ๆบริเวณขอบพื้นที่ของแต่ละพาแนล จนเม้าส์มีสัญลักษณ์เป็นลูกศรแยก 2 ทาง 

จากนั้นให้คลิกแดรกเม้าส์ เลื่อนขอบพื้นที่ย่อ-ขยายตามต้องการ (การปรับพ้ืนที่งานด้วยวิธีนี้จะส่งผลให้

พ้ืนที่การท างานของพาแนลอื่นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย) 

        

 

 

 



 
2 Motion Graphic & Data visualization for Presentation 

 

2. สั่งให้พาแนลขยายเต็มหน้าจอ 

- ให้คลิกท่ีเมนูมุมขวาบนของพาแนลที่ต้องการและเลือกค าสั่ง Maxinize Frame  (ดูภาพประกอบด้านล่าง) 
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ในกรณีที่อต้งการให้พาแนลที่ก าลังแสดงผลเต็มจอ ย่อกลับมาเท่าเดิม ก็ให้คลิกท่ีเมนูมุมขวาบนของพาแนลนั้นๆ 

และเลือกค าสั่ง " Restore Frame Size" 
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3. การแยกพาแนลบางตัวออกมาท างานข้างนอกหน้าจอโปรแกรม 

- วิธีแรก - วิธีนี้จะเป็นการท าให้พาแนลเป็นอิสระจากหน้าจอโปรแกรม คือ ให้คลิกขวาที่เมนูมุมขวาบนของ

พาแนลนั้นๆ และเลือกค าสั่ง "Undock Panel" 

- วิธีที่สอง - วิธีนี้จะเร็วกว่าค่ะ ให้คลิกที่มุมซ้ายบนของพาแนล และแดรกเม้าส์จับลากออกมาปล่อยข้างนอก

โดยตรง 

 

...ในกรณีที่ต้องการน าพาแนลที่แยกออกไป กลับเข้ามารวมอยู่ที่หน้าจอโปรแกรมอีกครั้ง ก็ท าให้คลิกจับที่มุมซ้าย

บนของพาแนล และแดรกเม้าส์ลากกลับเข้ามาปล่อยวางที่หน้าจอโปรแกรม 
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   ก่อนจะวาง เราควรเลือกก่อนว่าจะให้วางแทรกที่ต าแหน่งของหน้าจอโปรแกรม จะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่งปรับ

หรือจัดใหม่อีกรอบ 
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4. วิธีลบพาแนลออกจากหน้าจอโปรแกรม 

- ให้คลิกท่ีสัญลักษณ์ "X" ที่อยู่ด้านบนของพาแนลนั้นๆ 
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5. วิธีเรียกพาแนลตัวอ่ืนขึ้นมาที่หน้าจอโปรแกรม 

- ให้ไปที่ค าสั่ง Window > ตามด้วยชื่อพาแนลที่เราต้องการเรียกมาใช้งาน 

 

 

 

 

***ส าหรับการควบคุมพ้ืนที่การท างานในแต่ละพาแนลของโปรแกรม After Effect*** 
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วิธี Reset หน้าจอให้กลับมาเป็นแบบ Standard 

ส่วนใหญ่เรามักจะปรับขนาดของพาแนลต่างๆเองตามความพอใจ ส่วนไหนที่ยังไม่จ าเป็นต้องใช้ก็มักจะปิดทิ้ง เพ่ือ

ท าให้หน้าจอมีพ้ืนที่เหลือส าหรับท างานมากข้ึน 

ในกรณีที่เราต้องการสั่งให้ทั้งหน้าจอโปรแกรมกลับมาเป็นแบบเดิม ก็ให้ไปที่ค าสั่งนี้ 
 

                        
 

โปรแกรมจะถามเราว่า แน่ใจไหมที่จะท าให้หน้าจอกลับมาเป็นแบบเริ่มต้น Standard ให้คลิกท่ีปุ่ม "Yes"  
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แนะน าหน้าต่างการท างาน Interface โปรแกรม Adobe after effect 

 

 
 

- ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม After Effect 

      ในโปรแกรม After Effect จะมีพาแนล และเครื่องมือต่างๆ หลายชนิดให้เราเลือกใช้งาน แต่ก่อนที่เราจะเริ่ม

สร้างชิ้นงานใดๆนั้น เราควรมาท าความรู้จักกับเครื่องมือ และพาแนลต่างๆที่หน้าจอโปรแกรมอย่างคร่าวๆ กันก่อน 

A. Menu Bar  คือ ชุดค าสั่งส าหรับควบคุมการท างานของโปรแกรม และค าสั่งจัดการกับไฟล์ต่างๆ 

B. แถบเครื่องมือ Tools พ้ืนที่ส าหรับเก็บเครื่องมือที่ใช้ในการท างานกับคลิป เช่น เคลื่อนย้ายชิ้นงาน หมุนชิ้นงาน 

การลบ และการรีทรัชภาพ เป็นต้น 

C.  Project รวมชิ้นงาน เป็นพ้ืนที่ส าหรับเก็บ คลิป Video ไฟล์ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก และไฟล์เสียง เพื่อให้

พร้อมส าหรับดึงมาใส่ชิ้นงาน 

D. Composition พ้ืนที่แสดงผลลัพธ์ของชิ้นงานที่ก าลังท าการปรับแต่ง เราสามารถแก้ไขชิ้นงานผ่านทางพาแนล

นี้ได้ด้วยเช่นกัน 

E. Timeline เป็นพื้นที่ส าหรับใช้แก้ไข เปลี่ยนแปลง และปรับแต่งเอฟเฟ็กต์ ต่างๆให้กับคลิป Video ในแต่ละ
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ช่วงเวลาตามท่ีเราต้องการ นอกจากนี้ก็ใช้แสดงเวลาที่ชิ้นงานก าลังแสดงผลลัพธ์อยู่ที่พาแนล Composition 

F.  Info เป็นพื้นที่ส าหรับแสดงข้อมูลรายละเอียดค่าสี และต าแหน่งแกน X แกน Y ของชิ้นงานที่แสดงอยู่บน

พาแนล Composition 

G. Audio ใช้ส าหรับควบคุมระดับความดัง และการท างานที่เกียวข้องกับของสียงโดยตรง 

H. Preview ใช้ส าหรับควบคุมการแสดงผลของชิ้นงาน ปรับจากผ่านการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าหน้าที่

คล้ายกับปุ่มกดคอนโทรลเครื่องเล่น DVD 

I.  Effect & Presets เป็นคลังเก็บเอฟเฟ็กต์ส าเร็จรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม 

การเริ่มต้นสร้างพื้นที่ Project ใหม ่
     เมื่อเริ่มสร้างงาน Video เราจ าเป็นต้องรู้ก่อนว่าจะท าชิ้นงานน าเสนอในรูปแบบใด ขนาดจอภาพเท่าไร 

ระยะเวลาเท่าไร่  และคุณสมบัติอย่างไร เพ่ือให้ได้ออกมาตรงกับความต้องการ แต่ก่อนที่เราจะมารู้จักการใช้

เครื่องมือต่างๆ ในบทความนี้เราควรรู้วิธีการก าหนดพื้นที่ส าหรับการท างานทั่วๆไป 

1. เปิดโปรแกรม After Effect ขึ้นมา 

2. การก าหนดพื้นที่งานใหม่มี  วิธีด้วยกันดังนี้ค่ะ 

-- วิธีแรก -- ให้คลิกท่ีปุ่ม "Create a new Composition" (ดูภาพประกอบด้านล่าง) 
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-- วิธีที่สอง -- ให้กดปุ่มคีย์ "Ctrl+N" หรือคลิกที่แถบเมนู "Composition" เลือกค าสั่ง "New Composition..." 

 

      
 

3. หน้าต่าง "Composition Setting" ส าหรับใช้ก าหนดพ้ืนที่ท างาน จะปรากฏขึ้นมาดังภาพด้านล่าง 

4. ที่ช่อง "Composition Name" ให้ตั้งชื่อพ้ืนที่ท างาน 

5. ตรงค าสั่ง "Presets" คลิกเลือกที่ PAL D1/DV (เป็นค่าขนาดหน้าจอส าหรับการสร้างาน Video และรายการ

โทรทัศน์ทั่วๆไปในบ้านเรา) 

6. ที่ช่อง "Duration" ให้ก าหนดค่าจ านวนระยะเวลาของชิ้นงาน Video ที่จะสร้าง 

7. คลิกปุ่ม "OK" 
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***อธิบายค่าต่างๆในพาแนล Composition Setting 

A. Composition Name :- ช่องส าหรับให้ใส่ชื่อของชิ้นงาน Video 

B. Presets :- รูปแบบพื้นที่งานส าเร็จรูป (ขนาดกว้าง*ยาวของหน้าจอ Video เมื่อท าการแสดงผล) มีหลายแบบ

ให้เลือกใช้ หรือจะก าหนดเองก็ได้ ส าหรับรายการโทรทัศน์ในบ้านเราจะเลือกใช้แบบ PAL D1/DV 

C. Width และ Height :- ส าหรับให้ใส่ตัวเลขขนาดกว้าง*ยาวของหน้าจอชิ้นงาน Video เมื่อท าการแสดงผล

(แบบก าหนดเอง) 

D. Lock Aspect Ratio :- ติ๊กเพ่ือล๊อคขนาดพ้ืนที่ของชิ้นงาน ให้มีขนาดความกว้าง และ ยาว ที่สัมพันธ์กันเสมอ 

(เม่ือท าการเพ่ิม-ลด) 

E. Pixel Aspect Ratio :- ใช้ก าหนดอัตราส่วนของภาพ โดยจะสัมพันธ์กับรูปแบบของพ้ืนที่ (Presets) ที่เลือกใช้

อยู่ 
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F. Frame Rate :- ใช้ก าหนดอัตราส่วนของเฟรมต่อ 1 วินาที (โดยทั่วไปจะก าหนดที่ 25 เฟรมต่อ 1 วินาที) 

G. Resolution :- ใช้ก าหนดคุณภาพของชิ้นงานเมื่อท าการแสดงผล Preview 

H. Start Timecode  :- ก าหนดช่วงเวลาเริ่มต้นที่ต้องการท างานในพ้ืนที่ท างาน 

I. Duration :- ใช้ก าหนดระยะเวลาทั้งหมดของชิ้นงานนั้นๆ 

J. Background :- ใช้ก าหนดสีฉากหลังของพ้ืนที่งาน  Video (โดยปกติจะก าหนดให้เป็นสีด า) 

การน าเข้าไฟล์ และ Layer การท างาน 

การน าเข้าไฟล์ หรือการ Import ไฟล์ จะมี 2 วิธีด้วยกัน คือ 

1. วิธีแรก 

- ให้ไปที่ค าสั่ง File > Import > File...( หรือกดปุ่มคีย์  " I " ) 

 

 
 

- เลือกไฟล์ภาพ คลิปเสียง หรือ คลิป Video ที่ต้องการน าเข้ามาปรับแต่ง 

- คลิกท่ีปุ่ม "Open" 
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2. วิธีที่สอง 

- ให้เปิดแฟ้มงานของเราขึ้นมา โดยให้วางทับอยู่บนหน้าจอของโปรแกรม AE 

- ให้คลิกเม้าส์เลือก ภาพ คลิปเสียง และคลิป Video ที่ต้องการ และแดรกเม้าส์ลากมาปล่อยในช่องพาแนล 

"Project" 
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การน าไฟล์เข้ามาปรับแต่งในพ้ืนที่ท างาน 

วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือให้คลิกเลือกวัตถุดิบที่ต้องการ แล้วลากดิบลงมาปล่อยในช่องเลเยอร์เลยค่ะ   
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รู้จักกับ Layer 

ล าดับการท างานของ Layer  ในโปรแกรม AE จะคล้ายกับ Layer ของโปรแกรม Phototshop ทุกอย่าง คือ 

ชิ้นงานที่อยู่ล่างสุด จะเป็นชิ้นงานที่หลังสุดของฉาก ส่วนชิ้นงานที่อยู่เลเยอร์บนสุด ก็จะเป็นชิ้นงานที่อยู่หน้าสุด

ของฉากในการแสดงผลเช่นกัน 

 

 
 

 

การเปิด /ปิด การแสดงผล 

เป็นการเปิดและปิดการแสดงผลที่หน้าจอ Composition ชั่วคราวค่ะ ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น... 

ในกรณีวัตถุดิบ(คลิปภาพ คลิปเสียง  คลิปVideo )ของเรามีเยอะมาก บางครั้งเราก็จ าเป็นต้องใช้เปิด/ปิดตา เล

เยอร์เพ่ือค้นหาว่าวัตถุชิ้นนี้ซ่อนอยู่ที่ Layer ชั้นไหน 

หรืออีกในกรณี ที่เราต้องการเปิด/ปิด ตาเลเยอร์นั้นชั่วคราว เพ่ือดูผลลัพธ์การแสดงผลของวัตถุดิบที่อยู่ด้านหลัง 

ซึ่งถูกภาพวัตถุดิบเลเยอร์ก่อนหน้าวางบังทับอยู่ 

- เราสามารถ เปิด และปิดตาเลเยอร์ได้โดยการให้คลิกที่ไอคอนสัญลักษณ์ "ดวงตา" ดังภาพด้านล่าง (ถ้าเลเยอร์ใด

ไม่มีภาพดวงตา แสดงว่าเลเยอร์นั้นถูกปิดตาอยู่ ) 
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การแสดงผลเฉพาะเลเยอร์ 

เป็นการสั่งให้หน้าจอ Composition แสดงผลลัพธ์เฉพาะ คลิปภาพ คลิปเสียง หรือคลิปวีดีโอ ตัวนั้นๆ เพ่ือให้ง่าย

ต่อการจับเคลื่อนย้าย ใส่เอฟเฟค และปรับแต่ง ฯลฯ 

- ให้คลิกท่ีไอคอน "Solo" ดังภาพด้านล่าง 

 



 
18 Motion Graphic & Data visualization for Presentation 

                                               
 

การล็อคเลเยอร์ 

เป็นการป้องกันการถูกไข ใช้ในกรณีท่ีเราไม่ต้องการให้เลเยอร์นั้นๆ ถูกแก้ไขด้วยความพลั้งเผลอ ซึ่งเป็นเรื่องที่

เกิดข้ึนได้บ่อยๆ เช่น การเผลอจับชิ้นงานวัตถุดิบเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้ตั้งใจ 

- ให้คลิกท่ีไอคอนรูป "แม่กุญแจ" ดังภาพด้านล่าง เพ่ือล๊อคเลเยอร์นั้นๆไว้ และถ้าหากต้องการปลดปลด ก็ให้คลิก

ซ ้าอีกครั้งเพ่ือปลดล็อค ไอคอนรูปแม่กุญแจก็จะหายไป 
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การสลับล าดับ  Layer 

เป็นการสลับต าแหน่งการแสดงผลลัพธ์ที่หน้าจอ ซึ่งเราสามารถคลิกจับที่เลเยอร์นั้นๆ แล้วลากไปปล่อยทิ้งใน

ล าดับเลเยอร์ที่ต้องการได้อิสระ 
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ในกรณีที่วัตถุดิบของเรามีเยอะมาก บางครั้งการใช้วิธีกดคีย์อาจจะเป็นการสะดวกกว่า  โดยปุ่มในการกดสลับ

ล าดับของโปรแกรม After Effect ก็จตะเหมือนกับของโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ทุกอย่างคือ 

 

Ctrl + [   คือ ย้ายเลเยอร์ที่ท างานอยู่ให้ไปเลื่อน "ลง" อยู่ที่ล าดับชั้นก่อนหน้า ทีละ 1 เลเยอร์ 

Ctrl + Shift  + [  คือ ย้ายเลเยอร์ที่ท างานอยู่ให้ไปอยู่ที่ "ชั้นล่างสุด" 

และ 

Ctrl + [      คือ ย้ายเลเยอร์ที่ท างานอยู่ให้เลื่อน "ขึ้น" ไปอยู่ที่ล าดับชั้นก่อนหน้า ทีละ 1 เลเยอร์ 

Ctrl + Shift  + [       คือ ย้ายเลเยอร์ที่ท างานอยู่ให้ไปอยู่ที่ "ชั้นบนสุด" 

การเพ่ิมลักษณะพิเศษกับแอดจัสเมนท์เลเยอร์ แอดจัสเมนท์เลเยอร์ (Adjustment Layers) เป็นเล

เยอร์ที่ไม่แสดงผลใดๆ เมื่อมี การน ามาวางเรียงซ้อนบนฟุตเทจ แต่จะแสดงผลการท างานก็ต่อเมื่อมีการใส่ลักษณะ

พิเศษ เข้าไป และจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเลเยอร์ที่เรียงซ้อนอยู่ด้านล่าง นิยมใช้เพื่อป้องกันการแก้ไข 

โดยตรงกับเลเยอร์ไม่ให้เลเยอร์เปลี่ยนแปลง ช่วยให้การท างานง่ายขึ้นเมื่อต้องการซ่อนการแสดงผล หรือหากไม่ใช้

งานก็สามารถลบเลเยอร์ทิ้งได้เลย โดยไม่กระทบกับตัวเลเยอร์ที่ท างานอยู่ นิยมใช้กับ ชิ้นงานที่มีเลเยอร์จ านวนมาก 

มีวิธีใช้งาน ดังนี้ 1) คลิกเลือกเมนูค าสั่ง Layer > New > Adjustment Layer หรือคลิกขวาที่เมาส์ใน พ้ืนที่ของ

พาเนลไทม์ไลน์จากนั้นเลือกค าสั่ง New > Adjustment Layer จะปรากฏแอดจัสเมนท์ เลเยอร์ที่พาเนลไทม์ไลน์ 

2) เลือกค าสั่งในการเพ่ิมลักษณะพิเศษ (Effect) จากนั้นแดรกเมาส์ลากค าสั่งไปปล่อย ที่แอดจัสเมนท์เลเยอร์

ดังกล่าว 3) หลังจากท่ีใส่ค าสั่งลักษณะพิเศษ (Effect) ไปในแอดจัสเมนท์เลเยอร์ แล้ว การแสดงผลของเลเยอร์

ด้านล่างจะถูกปรับแต่งไปตามค าสั่งที่เลือก 
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การปรับแต่ง Keyframe และการเคลื่อนไหว 
        คีย์เฟรม (Keyframe) คือช่องส าหรับก าหนดค่า เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงเวลาให้กับ
คลิปวีดีโอจ าเป็นต้องมีคีย์เริ่มต้น และคีย์สิ้นสุด 
 
วิธีก ำหนดคีย์เฟรม 
ไม่ว่าจะเป็นคลิปวีดีโอ หรือ ภาพนิ่งเราสามารถน ามาท าให้เคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ โดยใช้การ
ก าหนดค่าในคีย์เฟรมดังนี้ค่ะ 
 

 
 
1. ที่ “Current Time”ให้ก าหนดค่าช่วงเวลา หรือย้ายตัวเลื่อนเฟรมไปยังช่วงเวลา “เริ่มต้น” ที่ต้องการ 
(*ในกรณีข้าพเจ้าขอก าหนดให้ Current Time = 0;00;00;00 ) 

2. ที่พาแนล Timeline ให้คลิกท่ีปุ่มรูปนาฬิกาจับเวลาชื่อ “Time –Vray stop watch”  
หน้าค าสั่งที่ต้องการ ในกรณีนี้ข้าพเจ้าขอเลือกเป็นค าสั่ง “Position” (ใช้ย้ายต าแหน่งของภาพนิ่ง หรือ 
คลิปวีดีโอที่ต้องการ) 
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*ส าหรับค าสั่งต่าง ๆ ข้าพเจ้าได้อธิบายชนิดและการท างานของแต่ละค าสั่งไว้ให้แล้วในบทความก่อนหน้า
หากใครยังจ าไม่ได้ ก็ให้ย้อนกลับไปอ่านบทความก่อนหน้านี้ก่อนนะค่ะ^^” 
 
*หลังจากคลิกที่ปุ่ม “Time–Vray stop watch” เพ่ือเริ่มจับช่วงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงรูป

สัญลักษณ์ของปุ่มจะเปลี่ยนเป็น     
มีเข็มนาฬิกาภายในแทน 
 

 
 
3. ก าหนดต าแหน่ง “เริ่มต้น” ของวัตถุที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลง 
(กลุ่มตัวเลขหน้าคือให้วัตถุเคลื่อนย้ายต าแหน่งไปตามแนวนอนส่วนกลุ่มตัวเลขหลังคือให้วัตถุเคลื่อนย้าย
ต าแหน่งไปตามแนวตั้ง ) 
4.หลังจากเราก าหนดต าแหน่งเริ่มต้นของวัตถุแล้วโปรแกรมจะท าการสร้างคีย์เฟรมเพ่ือจดจ าค่าที่เราเซ็ต
ไว้อัตโนมัติ 
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5. ให้ใส่ค่าช่วงเวลาใหม่หรือย้ายตัวเลื่อนเฟรม “Current Time” ไปยังช่วงเวลา“สิ้นสุด” ที่ต้องการ (*ใน
กรณีข้าพเจ้าขอก าหนดให้ Current Time = 0;00;02;00 ) 
6. ก าหนดต าแหน่ง “สิ้นสุด”ของวัตถุที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลง 
 

-  
7. หลังจากเราก าหนดต าแหน่งสิ้นสุดของวัตถุแล้วโปรแกรมจะท าการสร้างคีย์เฟรมเพ่ือจดจ าค่าที่เราเซ็ต
ไว้อัตโนมัติ 

8. ให้คลิกที่ปุ่ม “RAMPreview”   เพ่ือดูผลลัพธ์ 
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ผลลัพธ์ที่ได้ 

 

 
 
เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างการเคลื่อนไหวให้กับภาพนิ่งและคลิปวีดีโอด้วยตนเองได้ 
* เราสามารถใช้ค าสั่งหลาย ๆ ค าสั่งผสมกันได้ เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับชิ้นงาน 
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พื้นฐานการท า Motion Graphic 

พืน้ฐานการสร้างภาพเคล่ือนไหว (Motion Graphic)  
Motion Graphic คือการน าภาพกราฟิกท่ีสรา้งขึน้ไมว่า่จะเป็นแบบ 2 มิตหิรือ 3 มิต ิมาสรา้งและ

ก าหนดการเคล่ือนไหวในแบบตา่งๆตามท่ีตอ้งการ โดยการก าหนดคา่ Keyframes  
ก าหนดคา่ Keyframes เป็นการสั่งใหโ้ปรแกรมจ าต าแหนง่และลกัษณะของชิน้งานท่ีตอ้งการใน

ชว่งเวลาตา่งๆ ของชอ่ง Time Ruler จากนัน้โปรแกรมจะค านวณการเคล่ือนไหวจากคา่ตา่งๆ ของ Keyframes 
ทัง้หมดท่ีโปรแกรมไดจ้  าเอาไวโ้ดยอตัโนมตัิ แลว้แสดงผลการเคล่ือนไหวออกมาทางหนา้ตา่ง Composition 
หรืออธิบายง่ายๆ คือการก าหนดจกุเริ่มตน้และจดุสดุทา้ยของการเคล่ือนท่ีของวตัถนุั่นเอง  
 
การก าหนดค่า Keyframes  
เม่ือเราน า Footage มาไวใ้น Timeline แลว้ เราจะ Keyframes ใหว้ตัถเุคล่ือนท่ีตามท่ีเราตอ้งการไดด้งันี ้ 
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1. เลื่อน Time Selection หรือ Current Time Indecator ไปที่ต าแหน่ง 0 วินาที และก าหนด

ต าแหน่งของวัตถุที่จะเริ่มการเคลื่อนไหว ตัวอย่างจะเป็นการ Keyframes ให้วัตถุเคลื่อนที่จากซ้ายไป

ขวา ในเวลา 2 วินาที 

                
2. ก าหนดจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่โดยการ add Keyframes ให้คลิกท่ีปุ่ม (Time-Vary stop 

wacth) ในค าสั่ง Position จะมีปุ่มสี่เหลี่ยม  ที่เส้น Current Time Indecator เพ่ือสร้าง 

Keyframes โปรแกรมจ าค่าการเริ่มต้นของชิ้นงาน 
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3. ลากเส้น Current Time Indecator ไปยังต าแหน่งวินาทีที่ 2 ของช่อง Time Ruler แล้วลากชิ้นงานไปยังจุด

สุดท้ายของการเคลื่อนที่ เมื่อปล่อยเมาส์แล้วโปรแกรมจะมีปุ่มสี่เหลี่ยม  ที่เส้น Current Time Indecator เพ่ือ

สร้าง Keyframes โปรแกรมจ าค่าเคลื่อนที่จุดสุดท้ายของชิ้นงาน และจะมีเส้นที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนที่ของ

ชิ้นงานเรียกว่าเส้น Motion 

             

             

4.เมื่อ Keyframes จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายแล้ว สามารถตรวจสอบการเคลื่อนที่ของชิ้นงานโดยการคลิกท่ี  

ในพาเนล Preview หรือกดท่ีปุ่ม space bar ก็ได้ 
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5. ถ้าเราต้องการ Keyframes ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน เราสามารถเพ่ิมจุด 

Keyframes โดยการลากเส้น Current Time Indecator ไปยังต าแหน่งที่จะเพ่ิมจุด Keyframes คลิกท่ีปุ่ม (Add 

or remove keyframe at current time) หน้าปุ่ม (Time-Vary stop wacth) 

 
6. เราสามารถ add Keyframes อีกวิธีหนึ่งได้ โดยการปรับค่าที่เป็นตัวเลขหลังค าสั่ง Position ทั้งในแนวแกน X 

และ Y แล้วกด Enter ได้เช่นกัน 

 
7. จุด Keyframes สามารถ Copy และ Past โดยใช้ค าสั่ง Ctrl+C และ Ctrl+V, กดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดได้
ตามปกติ กรณีท่ีต้องการแก้ไขหรือเคลื่อนย้าย Keyframes ที่ละหลายๆ อัน ก็สามารถแดรกเมาส์ครอบ 
Keyframes ทั้งหมดหรือเฉพาะที่ต้องการจากช่อง Time Ruler จากนั้นก็เลือกแก้ไขหรือเคลื่อนย้ายตามที่ต้องการ  
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8. การปรับการเคลื่อนที่ของชิ้นงานให้ช้า-เร็ว โดยอาจจะต้องค านวณว่า จากจุดเริ่มต้นเคลื่อนที่ไปยังจุดสิ้นสุดของ

ของชิ้นงานนั้นใช้เวลามากน้อยเพียงใด เมื่อลอง Play ดูแล้วชิ้นงานเคลื่อนที่เร็วไป อาจจะต้องเลื่อนจุด 

Keyframes ออกห่างจากจุดเริ่มต้นให้มากข้ึน เพ่ือให้ระยะเวลาในการเคลื่อนที่มากข้ึน ในทางกลับกันถ้าต้องการ

ให้ชิ้นงานเคลื่อนที่เร็วขึ้น ก็ต้องเลื่อนจุด Keyframes เข้ามาใกล้จุดเริ่มต้นให้มากขึ้นเช่นกัน  

เส้น Motion Path ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ  
1. เส้น Motion Path คือเส้นที่ใช้แสดงทิศทางของการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน  
2. จุด Vertex คือจุดต าแหน่งของชิ้นงานที่ได้สร้าง Keyframes ขึ้นมาส าหรับกรณีที่มีการจุด Vertex ค่า

ของ Keyframes ก็จะเปลี่ยนไปด้วย  
3. เส้นแขนของจุด Vertex เป็นเส้นแขนที่มีไว้ส าหรับดัดเส้น Motion Path ให้มีความโค้งตามที่ต้องการ 

โดยการใช้เครื่องมือ Pen Tool คลิกท่ี จุด Vertex ลากเมาส์ให้แขนยาว แล้วดัดเส้นให้โค้งตามที่ต้อง 
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การปรับแต่งภาพและคลิป Video ด้วยค าสั่ง Transform 

ในโปรแกรม After Effect จะมีกลุ่มค าสั่งพ้ืนฐาน (Transform) ในการปรับแต่งวัตถุคล้ายกับโปรแกรม

Photoshop ผสมกับ Illustrator  และรูปแบบวิธีการใช้จะแตกต่างกันไม่มาก มาดูวิธีใช้ 

การเปิดใช้งานกลุ่มค าสั่ง Transform 

1. ชุดค าสั่ง Transform โดยปกติจะถูกซ่อนอยู่ภายในเลเยอร์ชิ้นงานนั้นๆ เราสามารถดูกลุ่มค าสั่ง Transform 

ได้โดยการคลิกท่ีไอคอนลูกศรสามเหลี่ยมบนเลเยอร์ที่ต้องการปรับแต่ง ดังภาพด้านล่างค่ะ 

                                       
 

2. กลุ่มค าสั่ง Transform จะยืดออกมาแสดงดังภาพด้านล่าง แต่ชุดค าสั่งย่อยภายในมันยังถูกซ่อนอยู่ เราต้องคลิก

ที่ไอคอนลูกศรสามเหลี่ยม หน้ากลุ่มค าสั่ง Transform อีกครั้ง 

 

                                        
 

3. กลุ่มค าสั่งย่อยทั้งหมด ในกลุ่มค าสั่ง Transform จะถูกแสดงออกมาดังภาพด้านล่าง (มี 5 ค าสั่งย่อยด้วยกัน) 
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วิธีปรับแต่งภาพในพาแนล Timeline 

วิธีแรก เราสามารถคลิกที่กลุ่มตัวเลขท้ังชุดหน้า และกลุ่มตัวเลขชุดหลัง เพ่ือพิมพ์กรอกค่าตัวเลขที่ต้องการได้

โดยตรง วิธีนี้จะท าให้มีความแม่นย าในเรื่องก าหนดต าแหน่งและการบิดหมุนของชิ้นงาน 

- กลุ่มตัวเลขชุดแรก คือ แกน X 

- กลุ่มตัวเลขชุดสอง คือ แกน Y 

 

 
 

วิธีที่สอง เราสามารถคลิกที่กลุ่มตัวเลขชุดใด ชุดหนึ่งค้างไว้แล้วแดรกเม้าส์เพ่ือปรับค่าตัวเลขได้ ข้อดีของวิธีนี้คือ 

เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อชิ้นงานเลื่อนไปอยู่ในต าแหน่งที่น่าพอใจแล้ว จึงค่อยปล่อยเม้าส์

ออก ข้อเสียของวิธีนี้คือ ไม่มีความแม่นย าในพิกัดท่ีวาง 
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กลุ่มค าสั่งเหล่านี้จะประกอบด้วย 5 ค าสั่งย่อยด้วยกัน 

 

1. Anchor Point ค าสั่งนี้ใครที่เล่นโปรแกรม Illustrator มาก่อนคงจะรู้จักกันดี (หรือเปล่า?) มันก็คือค าสั่ง

ส าหรับการใช้เคลื่อนย้ายจุดศูนย์กลางของภาพ โดยทั่วไปค าสั่งนี้จะไม่มีผลอะไรนักต่อการจับเคลื่อนย้ายแบบปกติ 

(ข้ึน-ลง - ซ้าย-ขวา) แต่ส าหรับในการจับวัตถุุหมุนทั้งแบบปกติ และหมุนแบบ 3D ค าสั่งนี้จะเห็นผลต่างได้ชัดเจน 

หากจุดศูนย์กลางของภาพถูกย้ายไปวางในต าแหน่งอื่นๆ การหมุนเหวี่ยงของภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม 

 

      
2. Position 

ค าสั่งนี้ใช้ส าหรับเคลื่อนย้ายชิ้นงาน (คลิปภาพ และคลิป Video ) ให้ไปอยู่ในต าแหน่งที่ต้องการ โดยการปรับค่า

ตัวเลขทั้งสองกลุ่ม คือ 
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- กลุ่มตัวเลขชุดแรก คือ แกน X เคลื่อนย้ายต าแหน่ง "แนวนอน" 

- กลุ่มตัวเลขชุดสอง คือ Y เคลื่อนย้ายต าแหน่ง "แนวตั้ง" 

 

 
3. Scale 

เป็นค าสั่งที่ใช้ส าหรับย่อ และ ยืดขยาย ชิ้นงาน (ท้ังคลิปภาพ และ คลิป วีดีโอ) 

- กลุ่มตัวเลขชุดแรก ใช้ ย่อ - ขยาย ชิ้นงานในแนวนอน 

- กลุ่มตัวเลขชุดสอง ใช้ ย่อ - ขยาย  ชิ้นงานในแนวตั้ง 
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ที่ค าสั่ง Scale ให้สังเกตุสัญลักษณ์รูปโซ่ด้านหน้ากลุ่มตัวเลข (ดูภาพด้านล่างประกอบ) สัญลักษณ์รูปโซ่นี้มี

ความหมายว่า เมื่อเราท าการ ย่อ และ ขยาย ชิ้นงาน Scale ของภาพจะถูกปรับความกว้างและความสูงในลักษณะ

สมดุล คือสัดส่วนองค์ประกอบภาพไม่เพ้ียน 

 
เมื่อเราคลิกท่ีสัญลักษณ์โซ่ สัญลักษณ์โซ่ก็จะหายไป มีความหมายว่า เราต้องการปรับชิ้นงานแบบอิสระ คือไม่ฟิ

คเรื่องความกว้าง และความยาว ถึงรูปทรงของชิ้นงานจะผิดเพ้ียนไปบ้างก็ไม่ป็นไร 
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4. Rotation 

เป็นค าสั่งส าหรับใช้หมุนชิ้นงานได้ 360 องศา 

- กลุม่ตัวเลขชุดแรก คือ จ านวนหมุน(กี่)รอบ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆที่เราก าหนด และ... 

- กลุ่มตัวเลขชุดที่สอง คือ ใช้ก าหนดองศาการหมุนของชิ้นงาน 

 

 

 

 

5. Opacity 

เป็นค าสั่งส าหรับใช้ก าหนดความ เข้ม-จาง ของชิ้นงาน โดยค่า 100% คือชิ้นงานมีการแสดงผลเต็มที่ หากตัวเลข

น้อยกว่า 100% ความเข้มของชิ้นงานก็จะค่อยๆ จางลงตามล าดับ หาก Opacity =  0% คือชิ้นงานจะจางจนมอง

ไม่เห็น
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Note: 

เราสามารถใช้เครื่องมือบนแถบเมนูด้านบนมาใช้ในการหมุน หรือจับภาพเคลื่อนย้ายที่หน้า Composition ได้

โดยตรง ข้อดีคือง่ายและเร็ว แต่ข้อเสียคือ ขาดความแม่นย าของต าแหน่ง 

 

- เครื่องมือ Selection Tool สามารถใช้แทนค าสั่ง Position และ Scale ในชุดค าสั่ง Transform ได ้

 

   

 

เราสามารถใช้เครื่องมือ Selection Tool  ปรับขนาดภาพ และเคลื่อนย้ายภาพได้ตามต้องการที่หน้าพาแนล 

Composition 
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- เครื่องมือ Rotation Tool สามารถใช้แทนค าสั่ง Rotation  ในชุดค าสั่ง Transform ได้ 

 

                  
 

เราสามารถใช้เครื่องมือ Rotation Tool  หมุนภาพได้ตามต้องการที่หน้าพาแนล Composition 
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- เครื่องมือ Pan Behind สามารถใช้แทนค าสั่ง Anchor Point 

 

                   

 

 

 
 

- เราสามารถจับจุดศูนย์กลางของภาพเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ 
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ลองฝึกจัดองค์ประกอบชิ้นงานให้คล่อง 
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เทคนิคพิเศษ  
1. เทคนิคการใช้และแก้ไข Mask Properties 

 
การก าหนดพื้นที่และการซ่อนภาพ 
การมาส์ก (Mask) ท าหน้าที่ในก าหนดพื้นที ่และท าหน้าที่ซ่อนภาพ ดังที่จุฑามาศจิวะสังข์ 

(2558, น.165) ให้ความหมายของมาส์ก (Mask) ไว้สรุปได้ว่า มาส์กคือเส้นพาธที ่สร้างขึ ้นจากการ 
เครื่องมือในการวาดภาพ ท าหน้าที่เป็นเหมือนหน้ากาก ใช้ซ่อนบางส่วนของภาพหรือวิดีโอที่ไม่ ต้องการให้
แสดงผล และในขณะเดียวกันจะแสดงพื้นที่บางส่วนให้เห็นด้วย ด้วยเทคนิคการซ่อนและ การแสดงผล
พ้ืนที่บางส่วนนี้ท าให้ผลงานน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

1.1 การสร้างมาส์ก (Mask) การสร้างมาร์กท าได้โดยใช้เครื่องมือในการวาดภาพทั้งเครื่องมือวาด
รูปร่าง เรขาคณิตและเครื่องมือเพ็น (Pen Tool) โดยมีวิธีการดังนี้  

1) วางไฟล์ภาพหรือไฟล์คลิปวิดีโอในพ้ืนที่การท างาน  
2) เลือกเครื่องมือส าหรับวาดภาพเพื่อวาดรูปส าหรับท ามาส์ก (ในตัวอย่างวาดรูป ดาว

ส าหรับท ามาส์ก) 
3) เลือกเลเยอร์ไฟล์ภาพหรือไฟล์คลิปวิดีโอที่ต้องการสร้างมาร์ก จากนั้นใช้เครื่อง มือ

วาดรูปบนพ้ืนที่การท างานเพ่ือสร้างขอบเขตของมาส์ก เมื่อวาดรูปเสร็จสิ้น จะเห็นว่าพ้ืนที่ที่แสดง 
ผลนั้นจะปรากฏเฉพาะส่วนที่วาดภาพ 

4) สามารถใช้เครื่องมือซีเล็คชันในการเลื่อนต าแหน่งของมาส์ก หรือดั บเบิ้ลคลิกที่ เส้น
พาธของมาส์กเพ่ือปรับรูปทรงของมาส์กได้  
1.2 การปรับแต่งและสร้างการเคลื่อนไหวให้มาส์ก มาส์กมีชุดค าสั่งส าหรับการแก้ไขและปรับแต่ง

การแสดงผลได้หลากหลาย โดยชุด ค าสั่งอยู่ภายในเลเยอร์มาส์ก มีรายละเอียดดังนี้ 
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- ค าสั่ง Inverted ค าสั่งนี้ใช้ในการสลับขอบเขตการแสดงผลของมาส์ก จาก พื้นที่ที่แสดงผลอยู่กลับค่า
เป็นพื้นที่ท่ีซ่อนการแสดงผล ซึ่งท าได้โดยการคลิกท่ีค าสั่ง Inverted  

- ค าสั่ง Mask Path ค าสั่งนี้ใช้ในการปรับแต่งแก้ไขเส้นพาธของมาส์ก เพ่ือปรับ รูปร่างตามต้องการ โดย
สามารถใช้คีย์เฟรมในการสร้างการเคลื่อนไหวได้โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้  

1) คลิกสร้างคีย์เฟรมจุดเริ่มต้นที่ค าสั่ง Mask Path  

2) ก าหนดช่วงเวลาปัจจุบันโดยการเลื่อนเครื่องมือเคอเรนท์ ไทม์ อินดิเคเตอร์ (Current Time 
Indicator) เพ่ิมคีย์เฟรมจุดถัดไป  

3) คลิกเลือก Shape จะปรากฏหน้าต่าง Mask Shape  

4) คลิกเลือก Reset To จากนั้นเลือกตัวเลือกซึ่งมี 2 ตัวเลือกคือ ปรับมาส์กให้ เป็นสี่เหลี่ยม 
(Rectangle) และปรับมาส์กให้เป็นวงรี (Ellipse) - ค าสั่ง Mask Feather ค าสั่งนี้ใช้ปรับแต่งเส้นขอบของ
มาส์กให้มีความฟุ้ง เบลอ มีความกลมกลืน ท าได้โดยก าหนดค่า pixels ของแกน X (แนวนอน) และแกน 
Y (แนวตั้ง) ให้ ตัวเลขมากกว่า 0.0 pixels  

- ค าสั่ง Mask Opacity ค าสั่งนี้ใช้ปรับความโปร่งใสให้กับมาส์ก สามารถมอง เห็นภาพที่ซ่อนอยู่ด้านหลัง 
และสามารถสร้างการเคลื่อนไหวโดยเริ่มจากภาพมืดไปจนถึงภาพสว่าง ขึ้น หรือจากเริ่มเป็นภาพสว่างไปจนภาพ
มืดลง โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้ 1) คลิกสร้างคีย์เฟรมจุดเริ่มต้นที่ค าสั่ง Mask Opacity 2) ปรับค่า Mask Opacity 
เป็น 0% จะท าให้ภาพมืดไป 3) ก าหนดช่วงเวลาปัจจุบันโดยการเลื่อนเครื่องมือเคอเรนท์ ไทม์ อินดิเคเตอร์ 
(Current Time Indicator) เพ่ิมคีย์เฟรมจุดถัดไป 4) ปรับค่า Mask Opacity เป็น 100% จะท าให้ภาพสว่างข้ึน  

- ค าสั่ง Mask Expansion ค าสั่งนี้ใช้ขยายขอบเขตของมาส์กและสามารถท าให้ ย่อลงมาได้ เหมาะกับ
การท าภาพเปิดฉากและปิดฉากของงานภาพเคลื่อนไหว โดยมีขั้นตอนหลัก ดังนี้  

1) คลิกสร้างคีย์เฟรมจุดเริ่มต้นที่ค าสั่ง Mask Expansion  

2) สร้างช่วงเปิดฉากโดยปรับค่า Mask Expansionเป็น 200 ซึ่งจะท าให้กรอบของมาส์กขยายขึ้น  

3) ก าหนดช่วงเวลาปัจจุบันโดยการเลื่อนเครื่องมือเคอเรนท์ ไทม์ อินดิเคเตอร์ (Current Time 
Indicator) เพ่ิมคีย์เฟรมจุดที่ 2  

4) ปรับค่า Mask Expansion เป็น 0 ซึ่งจะท าให้กรอบของมาส์กอยู่ในขนาด ปกติ 238  
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5) สร้างช่วงการด าเนินเรื่อง โดยก าหนดช่วงเวลาปัจจุบันโดยการเลื่อนเครื่องมือ เคอเรนท์ ไทม์
อินดิเคเตอร์ (Current Time Indicator) เพิ่มคีย์เฟรมจุดที่ 3 กดเพิ่มคีย์เฟรม ค่า ของ Mask 
Expansion เป็น 0 เพื่อล็อคค่าของมาส์กไว้ในขนาดปกติ กรณีที่ต้องการให้ภาพ เคลื่อนไหว
ด าเนินไปจนใกล้จบเรื่อง  

6) สร้างช่วงปิดฉาก โดยก าหนดช่วงเวลาปัจจุบันโดยการเลื่อนเครื่องมือเคอเรนท์ ไทม์ อินดิเค
เตอร์ (Current Time Indicator) เพิ่มคีย์เฟรมจุดที่ 4 จากนั้นปรับค่าของ Mask Expansion 
เป็น -300 ซึ่งจะท าให้กรอบของมาส์กแคบลงจากเดิมจนกระทั่งจบเรื่อง 

 

 

                   2. เทคนิคการใช้และแก้ไข Track Matte 

 
การแทร็กแมตต์ การซ่อนภาพด้วยแทร็กแมตต์ (Track Matte) มีความคล้ายคลึงกับการท า

มาส์ก (Mask) ดังที่ อิศเรศ ภาชนะกาญจน์ (2559, น.106) กล่าวถึงการแทร็กแมตต์ (Track Matte) ไว้
สรุปได้ ดังนี้ การท ามาส์กนั้นจะมีการเคลื่อนไหวที่เป็นเส้นตรงแนวตั้งและแนวนอน หรือแนวทแยงเท่านั้น 
แต่การใช้ค าสั่งแทร็กแมตต์นั้น เลเยอร์ด้านบนจะท าหน้าที่เป็นกรอบ และเลเยอร์ด้านล่างจะเป็น ส่วนที่
ท าการแสดงผลซึ่งจะแสดงผลเป็นอิสระตามการเคลื่อนไหวของเลเยอร์ด้านบน ส่งผลให้งานดู น่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น การท าแทร็กแมตต์นั้นมีข้ันตอนตามตัวอย่างดังนี้  

1) สร้างเลเยอร์ที่ต้องการท าแทร็กแมตต์ (Track Matte) เป็นกรอบด้วยเครื่องมือ ส าหรับวาด
ภาพ หรือใช้เครื่องมือส าหรับสร้างตัวอักษร สามารถสร้างการเคลื่อนไหวด้วยคีย์เฟรม เพ่ิมเติมได้  

     
2) ท าการน าเข้า ( Import) ไฟล์ภาพนิ่งหรือไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการให้เป็น ลวดลาย

ด้านล่าง น ามาวางในเลเยอร์ด้านล่าง 
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3) เลือกค าสั่งย่อยเพื่อท าการซ่อนภาพ ซึ่งค าสั่งย่อยของแทร็กแมตต์ (Track Matte) มี ตัวเลอืก 

4 ตัวเลือก ดังนี้  
- ค ำสั่ง Alpha Matte ท าให้เห็นเป็นลายผ่านภาพเลเยอร์ Alpha ด้านบน จะ เป็นการเจาะกับ 

Alpha Layer ต้นแบบ (เลเยอร์บน) โดยการเอาค่า Alpha มาเปรียบเทียบ  
- ค ำสั่ง Alpha Inverted Matte มีลักษณะเหมือนค าสั่ง Alpha Matte แต่กลับค่า กัน จะแสดง

ส่วนที่เป็น Alpha แทน  
- ค ำสั่ง Luma Matte Luma เหมือนน าค่าแสงที่สว่างขึ้นมาของภาพนั้นๆ ซึ่งการ Matte แบบ

นี้จะเป็นการเอาค่าแสงมาแสดงนั่นเอง แต่รูปตัวอักษรเป็นสีด าล้วนจะไม่มีค่าแสงขึ้นมา Matte  
- ค ำสั่ง Luma Inverted Matte คือการกลับค่า เอาส่วนที่ไม่มีความสว่างมาแสดงแทน 

        

4) การท างานของแทร็กแมตต์ (Track Matte) นั้น เลเยอร์บนจะเป็นเลเยอร์หลักเป็น ส่วนที่

แสดงรูปร่างที่ต้องการ ส่วนเลเยอร์ล่างจะเป็นส่วนที่แสดงภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งที่ต้องการ ซ้อนเข้าไป 
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การมาสก์ (Mask) และการการแทร็กแมตต์ (Track Matte) เป็นการก าหนดขอบเขตให้กับ พื้นที่ส าหรับ

น าเสนอเฉพาะส่วนที่ต้องการ และส่วนที่นอกเหนือจากขอบเขตที่ก าหนดจะถูกปกปิด ซ่อนไว้ไม่สามารถมองเห็นได้ 

อีกท้ังยังสามารถท าการเคลื่อนไหวได้อีกด้วย เหมาะกับการเปิดและ การปิดฉากภาพเคลื่อนไหว 

 

3. การใส่เทคนิคพิเศษ Effect Presets ส าหรับตกแต่งรูปภาพ/วีดิโอ 

การเพิ่มลักษณะพิเศษ (Effect) เป็นชุดค าสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งไฟล์ภาพนิ่งหรือไฟล์คลิปวิดีโอ เพื่อให้การ
แสดงผลของภาพมีความสวยงามหรือให้มีความสร้างสรรค์จากเดิม ดังที่ ณัฐพงศ์วณิชชัยกิจ (2556, น.184-186) 
กล่าวถึงไว้สรุปได้ว่าลักษณะพิเศษช่วยให้ชิ ้นงานดูสวยงาม หรืออลังการเหนือ จินตนาการมาก ขึ้นกว่าเดิม 
โดยทั่วไปมักใช้งานใน 3 กรณีดังต่อไปนี้  

1) ปรับแต่งแสงสีของภาพวิดีโอให้สวยงาม 
2) สร้างความอลังการเหนือจินตนาการให้กับงานวิดีโอ  
3) เสริมการเคลื่อนไหวของชิ้นงานให้ดูแปลกตาและทรงพลังมากขึ้น การเพิ่มเติมลักษณะพิเศษสามารถ

ปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของค าสั่งที่หลากหลาย โดยในเลเยอร์นั้นสามารถเพ่ิมลักษณะพิเศษได้มากกว่า 1 ค าสั่ง 
อาทิปรับแต่งให้ไฟล์มีสีสันที่แตก ต่าง ปรับแต่งให้มีการเคลื่อนไหวพิเศษ เป็นต้น  

1. การท างานกับลักษณะพิเศษ การเพิ่มลักษณะพิเศษนั้นจะมีค าสั่งให้เลือกใช้อยู่มากมายในพาเนลตา่งๆ 
ซึ่งมีอยู่ 3 ส่วนหลักๆ ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีรายละเอียดให้ตั้งค่าต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้  

1) พาเนลเอฟเฟกต์แอนด์พรีเซ็ต (Effect & Presets) เป็นพื้นที่เก็บรวบรวมชุดค า สั่งในการเพ่ิม
ลักษณะพิเศษทั้งหมดของโปรแกรม โดยจะแยกออกเป็นกลุ่มตามหมวดหมู่ที่มี คุณสมบัติการท างานตาม
ชื่อของชุดค าสั่งนั้นๆ  
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2) พาเนลเอฟเฟกต์คอนโทรล (Effect Controls) เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าต่างๆ ของค าสั่งเพ่ิม
ลักษณะพิเศษ ที่เลือกใช้งาน โดยจะมีค าสั่งแยกย่อยในการก าหนดค่าต่างๆซึ่งจะแตกต่าง กันไปตามค าสั่ง
ที่เลือกใช้  

3) พาเนลไทม์ไลน์ (Timeline) เมื่อใส่ค าสั่งลักษณะพิเศษในเลเยอร์แล้ว จะมีส่วน ของค าสั่งเอฟ
เฟกต์คอนโทร (Effect Controls) ปรากฏขึ้นที่ไทม์ไลน์เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าของ ค าสั่งลักษณะพิเศษที่
เลือกใช้ คล้ายกับพาเนลเอฟเฟกต์ คอนโทรลแต่จะแตกต่างกันตรงที่เป็นการ ก าหนดค่าลงในคีย์เฟรม จึง
เหมาะส าหรับการเพ่ิมลักษณะพิเศษให้แสดงผลตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

               

1.1 การเรียกใช้ค าสั่งลักษณะพิเศษ (Effect) สามารถท าได้โดยมีขั้นตอนดังนี้  
- เลือกเลเยอร์ที่ต้องการเพ่ิมลักษณะพิเศษ - เลือกค าสั่งที่ต้องการปรับแต่งจาก

พาเนลเอฟเฟกต์ แอนด์ พรีเซ็ต (Effect & Presets) จากนั้นแดรกเมาส์ลากค าสั่งนั้นลงมาปล่อยลงในเลเยอร์ที่
ต้องการปรับแต่งหรือลากไป ปล่อยไว้ที่พ้ืนที่การท างาน  

- ตรวจเช็คการแสดงผลจากค าสั่งดังกล่าว จากนั้นอาจท าการปรับแต่งหรือ ก าหนดค่าต่างๆ ของ
ค าสั่งที่เลือกในพาเนลเอฟเฟกต์ คอนโทรล (Effect Controls) และหรือใน พาเนลไทม์ไลน์ (Timeline) 
จากนั้นตรวจเช็คการแสดงผลอีกครั้ง  

1.2 การซ่อนการท างานของค าสั่งลักษณะพิเศษ (Effect) เป็นการซ่อนการแสดง ผลของ
ค าสั่งที่เลือกใช้ชั่วคราว เมื่อต้องการให้แสดงผลก็สามารถเปิดได้อีกครั้ง โดยไม่มีผลกระทบต่อ การก าหนดค่าต่างๆ 
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ที่ปรับแต่งไปแล้ว การซ่อนการท างานสามารถท าได้โดยการคลิกยกเลิก เครื่องหมาย ที่พาเนลไทม์ไลน์ในบรรทัด
ของค าสั่งที่ต้องการเลือก ซึ่งจะเป็นการซ่อนการแสดงผล และเมื่อต้องการให้แสดงผลดังเดิมให้คลิกในช่องเดิมซ ้า 
เครื่องหมายจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง 

1.3 การลบค าสั่งลักษณะพิเศษ (Effect) เมื่อไม่ต้องการใช้งานค าสั่งลักษณะพิเศษ ที่
เลือกมาก่อนหน้าแล้ว สามารถลบออกไปจากฟุตเทจได้โดยการคลิกเลือกค าสั่งนั้นที่พาเนลไทม์ไลน์ จากนั้นคลิก
แป้น Delete ที่แป้นพิมพ์ค าสั่งนั้นจะถูกยกเลิกทันที  

1.4 การรีเซ็ตการตั ้งค่าของค าสั ่งลักษณะพิเศษ (Effect) ในการท างานอาจมีการ 
ปรับแต่งค่าก าหนดต่างๆ ไว้หลายค่า เมื่อต้องการปรับค่าไปสู่ค่าดั่งเดิมของค าสั่งนั้นๆ สามารถท าได้ โดยคลิกค่า 
Reset ของค าสั่งหลักและค าสั่งย่อยในพาเนลเอฟเฟกต์คอนโทรล  

2. ชุดค าสั่งลักษณะพิเศษ ค าสั่งต่างๆ จะถูกรวบรวมไว้ในพาเนลเอฟเฟกต์แอนด์ พรีเซ็ต (Effect 
& Presets) โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ในหมวดหมู่ต่างๆ จะมีค าสั่งย่อยให้เลือกใช้ตามต้องการ มีรายละเอียดดังที่ อิศ
เรศ ภาชนะกาญจน์ (2559, น.175-179) อธิบายไว้สรุปได้ดังนี 
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1) Animation Presets เป็นหมวดหมู่ที ่รวบรวมค าสั่งลักษณะพิเศษส าเร็จรูปที่ สามารถน ามาใช้ในการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องปรับแต่งค่า สามารถสร้างความหลากหลาย ให้ชิ้นงาน  

2) 3D Channel เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับตกแต่งงานสามมิติที่น าเข้า จากโปรแกรมสร้างงานสามมิติ  

3) Audio เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการปรับแต่งเสียงให้ออกมาในรูป แบบต่างๆ เช่นการท าเสียง

สะท้อน เสียงแหลมสูง หรือเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์และยังสามารถเพ่ิม คุณภาพของเสียงให้ดีขึ้นได้  

4) Blur & Sharpen เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับท าให้ฟุตเทจเบลอหรือ ท าให้คมชัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีให้

เลือกใช้หลายรูปแบบ  

5) Channel เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการเปลี่ยนโหมดสีให้กับฟุตเทจ ท าให้ผลงานดูแปลกตาและ

น่าสนใจ  

6) CINEMA 4D เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการปรับแต่งงานที่สร้างด้วย C4D  

7) Color Correction เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการปรับแต่งแสงและสี ให้กับฟุตเทจให้สวยงามสดใส

ยิ่งขึ้น หรือปรับแต่งแสงสีให้หม่น เปลี่ยนเป็นสีซีเปีย ขาวด า เป็นต้น  

8) Distort เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการบิดเบือนฟุตเทจให้มีลักษณะ แปลกตา หรือเปลี่ยนรูปทรงด้วย

การดัด ดึง เป็นต้น  

9) Expression Controls เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการเคลื่อนไหวแบบ Advance ให้กับชิ้นงานโดยใช้

สูตรการค านวณ และการเขียนสคริปต์แทนการก าหนดค่าคีย์เฟรม  

10) Generate เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการสร้างแสงในรูปแบบต่างๆ ให้ฟุตเทจ ได้แก่สายฟ้า แสง

กระจาย แสงสะท้อน แสงเลเซอร์เป็นต้น  

11) Keying เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการเจาะฉากหลัง Blue Screen หรือ Screen สีต่างๆ เพ่ือน าไป

ซ้อนกับฉากหลังอ่ืนๆ ต่อไป  

12) Matte เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการตกแต่งของของชิ้นงานเพื่อที่จะ ได้ซ้อนกับฉากหลังได้เนียน

กลมกลืนยิ่งขึ้น ไม่ดูลอยหรือโดดออกมาจากฉากหลัง  

13) Noise & Grain เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการท าให้ฟุตเทจนั้นเป็น เม็ดหรือเป็นจุดเหมือนภาพที่

แตกไม่ละเอียด หรือภาพท่ีโดนคลื่นสัญญาณรบกวนตลอดเวลา  

14) Obsolete เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งเก่าที่ตกรุ่นแล้ว เนื่องจากโปรแกรมได้ พัฒนาชุดค าสั่งใหม่ๆ ที่ใช้งาน

ง่ายขึ้นและมีการแสดงผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก ค าสั่งเหล่านี้ได้แก่ค าสั่ง  Basic 3D ค าสั่ง Basic Text ค าสั่ง Color 

Key ค าสั่ง Lightning ค าสั่ง Luma Key ค าสั่ง Path Text และค าสั่ง Spill Suppressor  
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15) Perspective เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการปรับเปลี่ยนชิ้นงานจาก สองมิติที่แบนราบให้เป็นสาม

มิติที่มีความลึก  

16) Simulation เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการจ าลองสิ่งที่เกิดขึ้นโดย ธรรมชาติเช่น ฟองอากาศ หยด

น ้า ฝนตก หรือหิมะตก  

17) Stylize เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการปรับแต่งภาพให้เป็นรูปแบบ คล้ายคลึงกับการใช้ Filter ใน

โปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop)  

18) Synthetic Aperture เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการปรับแต่งค่าสี ของวิดีโอก่อนน ามาใช้งาน  

19) Text เป็นหมวดหมู่ที ่รวบรวมค าสั่งส าหรับการใส่ชุดตัวเลขในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวเลขบอกเวลา (Time 

Code) ตัวเลขนาฬิกาบอกเวลา หรือตัวเลขแสดง วัน เดือน ปี  

20) Time เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการแสดงการเคลื่อนไหวของฟุตเทจ ให้ดูเคลือนไหวช้าลงหรือเร็ว

ขึ้นตามก าหนด  

21) Transition เป็นหมวดหมู่ที ่รวบรวมค าสั่งส าหรับการเปลี่ยนภาพจากภาพหนึ่งไป ยังอีกภาพหนึ่งซึ ่งจะมี

รูปแบบในการเปลี่ยนภาพให้เลือกหลายรูปแบบ  

22) Utility เป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมค าสั่งส าหรับการปรับแต่ง Profile สีและแสงของ ภาพต้นฉบับให้มีคุณภาพที่ดี

และสวยงามก่อนน าไปใช้จริง 
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Workshop 1 

- W1 การสร้างตัวอักษรในงาน Motion Graphic (Text Layer)  

ตัวอักษรส าหรับการใช้งานในโปรแกรม After Effects  
ตวัอกัษร (Text) หรือขอ้ความท่ีใชก้นัอยู่ทั่วไป และพบเห็นบอ่ยๆ ในงาน Motion Graphic หรืองาน TV มีอยู ่3 
รูปแบบหลกัๆ คือ  
1. ตวัอกัษรจากโปรแกรม After Effects เป็นตวัอกัษรท่ีสรา้งขึน้จากตวัโปรแกรม After Effects โดยมีลกัษณะ
เป็น 2 มิตแิบนราบ สามารถสรา้งรูปแบบการเคล่ือนไหวไดอ้ย่างหลากหลาย แตด่ว้ยขีดจ ากดัของตวัโปรแกรม
เองท าใหดี้ไซนค์วามสวยงามของตวัอกัษรมีไดไ้มม่ากนกั  
2. ตวัอกัษรจากโปรแกรม Photoshop คือ ตวัอกัษรท่ีสรา้งจากโปรแกรมตกแตง่ภาพดีไซนง์านกราฟิก 
Photoshop ท่ีนกักราฟิกทกุคนรูจ้กักนัดี ซึ่งตวัอกัษรจากโปรแกรมนีมี้ลกัษณะเป็นภาพ 2 มิติ สามารถดีไซน์
ตกแตง่ตวัอกัษรไดอ้ยา่งหลากหลายและสวยงามมากกวา่ตวัอกัษรจาก After Effects แตก็่มีขอ้เสียคือ ไม่
สามารถสรา้งรูปแบบการเคล่ือนไหวไดอิ้สระหลากหลายเทา่ตวัอกัษรจาก After Effects  
3. ตวัอกัษรจากโปรแกรมสรา้งภาพ 3 มิติอ่ืนๆ เป็นตวัอกัษรท่ีสรา้งขึน้จากโปรแกรมสรา้งภาพ 3 มิติ สว่นใหญ่
จะใชโ้ปรแกรม Maya กบั 3ds max ตวัอกัษรจะดมีูมิติความลกึตา่งจากตวัอกัษร 2 แบบท่ีผา่นมา รวมทัง้ยงั
สามารถดีไซนต์วัอกัษรใหมี้ความสวยงาม และสรา้งการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งอิสระอีกดว้ย  
 

   

เครื่องมือส าหรับสร้างตัวอักษรคือ  ซึ่งจะมีลักษณะการสร้างตัวอักษรโดยการคลิกที่ปุ่มเล็กๆ ด้านล่างของ

ปุ่ม  มี 2 ลักษณะ คือ Horizontal Type Tool คือการพิมพ์ในแนวนอน และ Vertical Type Tool คือ

การพิมพ์ในแนวตั้ง 

                          



 
52 Motion Graphic & Data visualization for Presentation 

ขั้นตอนการสร้างตัวอักษร(Text Layer) ในโปรแกรม After Effects  
1. สร้างไฟล์พื้นที่ท างานหรือ Composition เป็นไฟล์ HDTV 1080 25 ความยาว 1 นาที 
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2. คลิกท่ีปุ่ มการสรา้งตวัอกัษร คลิกเมาสท่ี์หนา้ตา่งของ Composition เพ่ือสรา้งตวัอกัษรตามท่ีตอ้งการ และ
จะมี Text Layer เกิดขึน้บน Timeline  
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3.พืน้ท่ีหนา้ตา่งและพาเลท Character ท่ีปรากฏเพิ่มขึน้มาส าหรบัสรา้งและปรบัแตง่ตวัอกัษรแตล่ะสว่น มี
หนา้ท่ีตา่งๆ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

                                              
a.เปลี่ยนแบบตัวอักษร (Set the font family) ใช้ส าหรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักขระของตัวอักษรที่ใช้งานตาม
รูปแบบตัวอักษรที่ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา 

b. เปลี่ยนลักษณะตัวอักษร (Set the font style) ใช้ส าหรับเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษรแต่ละรูปแบบให้มี
ลักษณะตามต้องการ เช่น ปรับให้เป็นตัวหนา (Bold), ปรับให้เป็นตัวเอียง (ltalic) หรือปรับให้ทั้งเอียงทั้งหนา 
(Bold ltalic) เป็นต้น  
c. หลอดดูดค่าสี (Eyedropper) ส าหรับดูดสีต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอเพ่ือน ามาใช้กับตัวอักษรที่สร้างขึ้น  
d. สีตัวอักษรและสีขอบตัวอักษร (Full Color & Stroke Color) ใช้ส าหรับก าหนดและปรับเปลี่ยนสีตัวอักษรและ
สีขอบตัวอักษรตามต้องการ  
e. ปรับเปลี่ยนขนาดและระยะห่างของตัวอักษร เป็นกลุ่มค าสั่งที่ใช้ส าหรับปรับเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรและ
ระยะห่างระหว่างตัวอักษรตามต้องการ เช่น ปรับขนาดของตัวอักษรในแนวนอน, ปรับระยะห่างของตัวอักษร
ระหว่างบรรทัด, ปรับระยะห่างของตัวอักษรในบรรทัดเดียวกัน  
f. ก าหนดลักษณะเส้นขอบของตัวอักษร กลุ่มค าสั่งที่ใช้ก าหนด หรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเส้นขอบตัวอักษร
ตามต้องการ เช่น ขนาดของเส้นขอบ, ปรับให้เส้นขอบอยู่ด้านหลังของตัวอักษร, ปรับให้เส้นขอบอยู่ด้านบน
ตัวอักษร  
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g. ก าหนดคุณสมบัติพิเศษให้กับตัวอักษร เป็นกลุ่มค าสั่งที่ใช้ส าหรับใส่คุณสมบัติพิเศษต่างๆ ให้กับตัวอักษรที่สร้าง

ขึ้น เช่น ก าหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งแถบ หรือก าหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวหนาทั้งหมด เป็นต้น 

 

 

                          
h. รูปแบบการจัดเรียงตัวอักษร เป็นค าสั่งส าหรับใช้จัดเรียงแนวของตัวอักษร เช่น ชิดขวาทั้งแถบ, ชิดซ้ายทั้งแถบ 
หรือจัดให้อยู่แนวตรงกลางทั้งหมด  
i. ก าหนดระยะห่างของข้อความแต่ละส่วน เป็นกลุ่มค าสั่งที่ใช้ปรับระยะห่างของตัวอักษรในแต่ละส่วนตามต้องการ 

เช่น การก าหนดย่อหน้า หรือก าหนดระยะห่างของบรรทัดระหว่างย่อหน้า 

ค าส่ังควบคุมการเคล่ือนไหวของ Animation Text แบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ  
นอกจากค าสั่งควบคมุการเคล่ือนไหว Animation Text ท่ีเราไดท้  าในตวัอยา่งท่ีผา่นมา ยงัมีค  าสั่ง

ควบคมุอ่ืนๆ และการเคล่ือนไหวอีกหลายรูปแบบใหเ้ราสรา้งสรรคอี์กมากมาย โดยจะสรุปใหด้ดูงัภาพตวัอยา่ง

ตอ่ไปนี ้

 

• Enable Per-character 3D ค าสั่งส าหรับสร้างการเคลื่อนไหวของตัวอักษรในรูปแบบ 3 มิติ ท าให้ได้การ
เคลื่อนไหวที่มีมิติความล า หรือที่เรียกกันว่า Perspective มากกว่าเดิม  
• Anchor Point ใช้ส าหรับควบคุมการย้ายจุด Anchor Point หรือจุดอ้างอิงของตัวอักษร  
• Position ย้ายต าแหน่งของตัวอักษรในทิศทางต่างๆ ตามต้องการ ไม่ว่าจะแนวตั้งหรือแนวนอน  
• Scale เรื่องปรับย่อ-ขยายขนาดของตัวอักษรต้องค าสั่งนี้เลย  
• Skew อยากให้ตัวอักษรโน้มเอียงแค่ไหนก็ได้เอียงซ้าย-เอียงขวา ท าได้หมด  
• Rotation หมุนได้ทุกทิศทุกองศาจะกี่รอบก็ได้ตามต้องการ  
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• Opacity ปรับความเข้ม-จางให้ตัวอักษรดูเข้มโดดเด่นหรืออ่อนจางนุ่มนวลก็ได้  
• All Transform Properties รวบรวมทุกค าสั่งข้างต้นไว้ในตัวเดียว ตั้งแต่ Anchor Point จนถึง Opacity เหมาะ
ส าหรับการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย  
• Fill Color ใช้ปรับเปลี่ยนสีให้กับตัวอักษรได้ฉูดฉาดบาดใจ  
• Stroke Color ควบคุมปรับเปลี่ยนสีเส้นขอบของตัวอักษรให้โดดเด่นโดนใจ  
• Stroke Width ปรับขยาย-ย่อขนาดเส้นขอบของตัวอักษรได้ตามต้องการ  
• Tracking ควบคุมระยะห่างระหว่างตัวอักษรในบรรทัดเดียวกันให้ใกล้-ไกลได้ตามใจชอบ  
• Line Spacing ใช้ควบคุมระยะห่างของตัวอักษรระหว่างบรรทัดทั้งในแนวตั้งและแนวนอน  
• Line Anchor เป็นค าสั่งที่ต้องใช้ควบคู่กับ Tracking มีไว้ควบคุมต าแหน่งจุดอ้างอิงของการเว้นระยะห่างของ
ตัวอักษร เช่น ถ้ากรอกค่าในค าสั่ง Line Anchor เป็น 0 เวลา Tracking ตัวอักษรทั้งหมดจะเว้นระยะห่างออกจาก
กันทางด้านซ้ายสุด และถ้ากรอกค่าในค าสั่ง Line Anchor เป็น 50 เวลา Tracking ตัวอักษรจะเว้นระยะห่างออก
จากกันจากตรงจุดศูนย์กลางของตัวอักษรแทน เป็นต้น  
• Character Offset ค าสั่งส าหรับไล่เปลี่ยนตัวอักษรหรือพยัญชนะ ซึ่งจะเปลี่ยนไล่ไปตามการเรียงตัวของ
พยัญชนะ เช่น ค าว่า “Digiart” เมื่อเราใส่ค่าในค าสั่ง Character Offset เป็น 1 พยัญชนะของค าว่า “Digiart” 
ทุกตัวก็จะเปลี่ยนไปเป็น “Ejhjbsu” ตามล าดับของพยัญชนะ  
• Character Value เป็นค าสั่งส าหรับไล่เปลี่ยนตัวอักษรหรือพยัญชนะตามล าดับเหมือนกับ Character Offset 
แต่ต่างกันตรงที่พยัญชนะท่ีเปลี่ยนไปจะเริ่มต้นเหมือนกันหมดทุกตัว เช่น ค าว่า “Digiart” เมื่อกรอกค่าในค าสั่ง 
Character Value เป็น 65 ทุกพยัญชนะก็จะกลายเป็น “AAAAA” แทน  
• Blur ควบคุมตัวอักษรให้เบลอซอฟท์ดูนุ่มนวลได้ตามใจชอบหรือจะบังคับให้เบลอเฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอน
เพียงแนวเดียวก็ได้  
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การเคล่ือนไหวของตัวอักษรแบบส าเร็จรูป (Text Animation Presets)  
ในโปรแกรม After Effect สามารถท าการเคล่ือนไหวของตวัอกัษร (Text Animation) ตามค าสั่งท่ีไดก้ลา่ว
มาแลว้ แตโ่ปรแกรมยงัสรา้งการเคล่ือนไหวของตวัอกัษรแบบส าเรจ็รูป (Text Animation Presets) ไวใ้หด้ว้ย 
เพ่ือความสะดวกในการท างานและสามารถปรบัแตง่ใหเ้ขา้กบังานของเราไดด้ว้ย ซึ่งอยูใ่นค าสั่งการท างาน  
 

 
 
 
วิธีการน าการเคลื่อนไหวของตัวอักษรแบบส าเร็จรูป (Text Animation Presets) มาใช้  
1.สร้างตัวอักษรตามที่เราต้องการ ไปท่ีเมนู File>Browse in Bridge 
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2. จะมีชุดค าสั่งของการเคลื่อนไหวของตัวอักษรแบบส าเร็จรูป (Text Animation Presets) 

            
3. เลือกการเคลื่อนไหวของตัวอักษรแบบส าเร็จรูป (Text Animation Presets) กลับไปท่ีโปรแกรม After Effect 

ลากเส้น Current Time Indecator ไปยังต าแหน่งที่ 0 วินาที เพราะค่า ส าเร็จรูป (Text Animation Presets) 

จะเริ่มท่ี ลากเส้น Current Time Indecator แล้วคลิกท่ี layer Text 

             
4.วิธีการใสก่ารเคล่ือนไหวของตวัอกัษรแบบส าเรจ็รูป (Text Animation Presets) มี 2 วิธีคือ  

1. เลือกตัวอักษรแบบส าเร็จรูป (Text Animation Presets) แล้ว double-click ค่าของการท า 

Animation Text Presets จะไปปรากฏที่ Layer Text ตามที่ต้องการ 
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2. ไปที่หน้าต่าง Effect & Presets > Animation Presets จะมีค าสั่ง การเคลื่อนไหวของตัวอักษรแบบ

ส าเร็จรูป (Text Animation Presets) เช่นกัน แต่จะไม่มีภาพ Preview ให้เห็นการเคลื่อนไหวเหมือนใน Browse 

in Bridge วิธีการใส่คือ เลือก Animation Text Presets ที่ต้องการแล้วลากไปใส่ที่ ตัวอักษรใน Composition 

หรือที ่Layer Text ใน Timeline ก็ได้ 

 
5. การปรับการเคลื่อนไหวของตัวอักษรแบบส าเร็จรูป (Text Animation Presets) สามารถท าได้โดยเข้าไปปรับที่ 

Timeline โดยเปิด Layer หาค าสั่ง Animator ซ่ึงแต่ละค าสั่งจะม ีAnimator ไม่เท่ากัน ให้สั่งเกตว่า จุด 

Keyframes จะต้องเป็นรูป เท่านั้นจึงจะปรับค่าตามค าสั่งได้ 

              
6. การลบการเคลื่อนไหวของตัวอักษรแบบส าเร็จรูป (Text Animation Presets) สามารถท าได้โดยลบค าสั่งที่อยู่

ใน Animator จนเหลือค าสั่ง Transform อย่างเดียว โดยจะต้องลบค าสั่งอันเก่าออกก่อน จึงจะใส่ค าสั่งใหม่เข้าไป

แทน 
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เอกสารอ้างอิง 

1. http://graphicfufu.com/forum.php 

2. http://graphic.bsru.ac.th/wp-content 
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