
Animaker 
        Animaker เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างการ์ตูน Animation สามารถสร้างสื่อหรือการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้นำเสนองาน และยังสามารถประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย Animaker เป็นโปรแกรมท่ี
อยู่ในรูปแบบออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์รวมถึงไม่เสียค่าใช้จ่าย (นอกจาก
ต้องการ Upgradeเพิ่มเติม) ซึ่งโปรแกรมนี้มี Features ให้เลือกใช้มากมายและ Features ดังกล่าวยังแตกต่าง
ไปจากโปรแกรมอื่นอีกด้วย   



คู่มือการใช้งาน Animaker 

1. เปิดเว็บไซต์ https://www.animaker.com/ จากนั้นคลิกท่ี Create your first Video 

 

 

2. จะปรากฎหน้าต่าง SIGN UP สามารถเข้าใช้งานได้ 3 ทางคือ บัญชี Google บัญชี Facebook และสมัคร
สมาชิก 

 

 

https://www.animaker.com/


         ในท่ีนี้จะยกตัวอย่างการ Sign Up โดยใช้บัญชี Google คลิกท่ี Google เลือกบัญชี จากนั้นใส่รหัสผ่าน
แล้วคลิกท่ี Next 

 

 

3. จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Animaker ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงหน้า Dashboard ของ Animaker ได้
แล้วซึ่งในหน้า Dashboard มี Templates มากมายข้ึนมา ให้ผู้ใช้งานเลือกได้อย่างหลากหลายรูปแบบไม่ว่า
จะเป็นขนาด หรือ สีสัน ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความต้องการและมีหมวดหมู่แทม
เพลตสามารถเลือก Template เพื่อสร้างวิดีโอได้ หรือสามารถเล่ือนเมาส์มาด้านล่างเพื่อเลือกแทมเพลต 
อื่น ๆ หรือเลือกเทมแพลตเปล่าได้ท่ี  

 

template แยกตามหมวดหมู่ 



 

 
4. เมื่อช้ีเมาส์ท่ีแทมเพลตจะปรากฏปุ่ม Preview และปุ่ม Use สามารถกดปุ่ม Preview เพื่อดูตัวอย่าง และ
กดปุ่ม Use เพื่อเริ่มสร้างช้ินงาน 

 

        ในท่ีนี้จะเลือกดูตัวอย่าง Udemy Course Promotion ในแทมเพลต Video Ads จะแสดงตัวอย่างเป็น 
vdo เพื่อรับชมแล้วคลิก  เพื่อปิดตัวอย่าง 

 



5. หรือสามารถเลือกแทมเพลตเปล่าและอื่น ๆ ได้จากหน้า Dashboard ขั้นตอนแรกในการสร้าง 

Animation 2D ให้คลิกไปท่ี Create ท่ีอยู่แถบด้านซ้าย  

 

        หลังจากนั้นจะขึ้นแถบเครื่องมือด้านข้างเมนู Create ให้คลิกไปท่ี Create a video เพื่อเป็นการเลือก
หน้ากระดาษเปล่าท่ีใช้สร้าง Animation 2D 

 

 

6. หลังจากนั้นจะได้หน้าจอการสร้าง Animation 2D ซึ่งหน้าจอการสร้างจะมีแถบเครื่องมือสำคัญต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการทำงานอยู่ ซึ่งจะอธิบาย และ แนะนำแถบเครื่องมือท่ีใช้ในการสร้าง Animation 2D ดังนี้ 
 



    - หมายเลข 1 แถบจัดการโปรแกรม เป็นเครื่องมือท่ีไว้แสดงตัวอย่างงาน แก้ไขช่ือผลงาน สร้างวิดีโอใหม่
และบันทึกงาน (บันทึกอัตโนมัติ) 
    - หมายเลข 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการทำงาน การเลือกตัวละคร พื้นหลัง ตัวหนังสือ การใส่เพลงประกอบ เป็น
ต้น 
    - หมายเลข 3 Timeline มีไว้สำหรับใช้ควบคุมจัดการ ตัวละคร เสียงประกอบต่าง ๆ ท่ีจะแสดงในวิดีโอ
สามารถกำหนดเวลาปรับเวลาได้จากท่ีนี่ 
    - หมายเลข 4 Scene เป็นแถบการทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับฉาก สามารถเพิ่มฉากลบฉากใส่ Effects ระหว่าง
ฉากได้จากแถบนี้ 
    - หมายเลข 5 Workplace พื้นท่ีสำหรับการทำงานสำหรับสร้างงาน Animation2D เปรียบเหมือนหน้าจอ
ในการจัดการองค์ประกอบ และ แสดงผล 

7. การเลือกตัวละคร (Characters) ไปท่ีแถบเครื่องมือด้านซ้ายคลิกท่ี         จากนั้นจะปรากฏตัวละคร
รูปแบบต่าง ๆ ข้ึนมาให้เลือกใช้งาน (ยกเว้นตัวละครท่ีต้อง Upgrade เพิ่มเติม      ) หลังจากนั้นให้เลือกตัว
ละครท่ีเราต้องการได้ตามใจชอบ 

 

 

 

 

 



 

     และเมื่อคลิกท่ีตัวละครจะเห็นแถบเครื่องมือเพิ่มเติมแสดงขึ้นมา เมื่อคลิกไปท่ีตัวละครท่ีเลือกมาอยู่ใน 
Workplace จะแนะนำเครื่องมือเพิ่มเติม ดังนี ้
    - หมายเลข 1 Action เป็นเครื่องมือสำเร็จรูปจะมีรูปแบบท่าทางของตัวละครหลากหลายให้ผู้ใช้สามารถ
เลือกได้ตามต้องการ เมื่อคลิกท่ีท่าทางใด ตัวละครท่ีได้เลือกไว้จะเปล่ียนท่าทางไปตาม Action ท่ีเลือก 
    - หมายเลข 2 Action+ เครื่องมือเพิ่มเติมการเคล่ือนท่ี และแทนท่ีตัวละคร คือ Smart move เป็น
เครื่องมือสำหรับใช้ในการเคล่ือนท่ีของตัวละครซึ่งจะมีรูปแบบการเคล่ือนท่ีให้เราเลือกใช้ และสามารถ
กำหนดการเคล่ือนท่ีได้ด้วยตนเอง 
    - หมายเลข 3 Voice - over เครื่องมืออัดเสียงพูด เป็นการพากย์เสียงให้ตัวละครเป็นการทำให้ตัวละคร
เราสามารถพูดได้และสมจริงมากยิ่งขึ้น 
    - หมายเลข 4 Smart Move การเคล่ือนท่ีของตัวละครไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งสามารถคลิกเมาส์ค้างแล้ว
ลากไปยังตำแหน่งท่ีต้องการได้เลย  
                Enable กลับไปยังจุดท่ีย้ายตัวละครไป  

                Reset ล้างการเคล่ือนย้ายมายังตำแหน่งเดิม             

                            ดูการเคล่ือนไหวของตัวละคร 

                             ยกเลิกการเคล่ือนท่ี  Apply ยืนยันการย้ายตำแหน่งของต้ัวละคร 

    - หมายเลข 5 Change Color การเปล่ียนสีส่วนต่าง ๆ ของตัวละคร ดังนี้ Skin Eye Hair Mouth 
Eyebrow BottomWear TopWear Shoe 

    - หมายเลข 6 Swap การเปล่ียนตัวละคร 

    - หมายเลข 7 Flip การกลับด้านตัวละคร 



    - หมายเลข 8 Setting สามารถต้ังค่า Effects การเข้า - ออกของตัวละคร และสามารถต้ังค่า 
Arrangements ของตัวละครได้ว่าจะให้อยู่หน้าสุดหลังสุด หรืออยู่ลำดับไหนขององค์ประกอบท้ังหมด และ
ปรับความเข้ม-จางสีของตัวละคร 

    - หมายเลข 9 Lock ล็อกไม่ให้ตัวละครเคล่ือนท่ีได้ 

    - หมายเลข 10 ลบตัวละคร 

8. การใส่พื้นหลัง (Backgrounds)  
   วิธีที่ 1 ให้ไปท่ีแถบเครื่องมือการใช้งานด้านซ้าย และเลือกเครื่องมือการใส่พื้นหลัง          มีให้เลือก
หลากหลายรูปแบบ เช่น การใส่ฉากการ์ตูนใน location ต่าง ๆ การใส่พื้นหลังสี การใส่พื้นหลัง เป็นรูปภาพ 
หรือ วิดีโอ (ยกเว้นภาพพื้นหลังท่ีต้อง Upgrade เพิ่มเติม       ) 

 

 

 

        ในส่วนของการใส่พื้นหลังจะสามารถเปล่ียนสีปรับแต่งได้เพียงเล็กน้อยจากแถบเครื่องมือเพิ่มเติมเม่ือ
คลิกไปท่ีพื้นหลังจะเห็นแถบเครื่องมือเพิ่มเติมคล้ายกับเครื่องมือเพิ่มเติมของตัวละครด้านบนแต่จะมีเครื่องมือ
ท่ีน้อยกว่า 
 



    - หมายเลข 1 Filters คือ การเลือกเฉดสีพื้นหลังสามารถคลิกเลือกได้เลย 
             Adjust คือการปรับสีความเข้ม - อ่อน ของสีพื้นหลัง  

    - หมายเลข 2 Change Color การเปล่ียนสีส่วนต่าง ๆ ของพื้นหลัง 

    - หมายเลข 3 Resize การย่อย-ขยายภาพพื้นหลัง 

    - หมายเลข 4 Swap การเปล่ียนภาพพื้นหลัง 

    - หมายเลข 5 Flip การกลับด้านภาพพื้นหลัง 

    - หมายเลข 6 Delete การลบภาพพื้นหลัง 

วิธีที่ 2 เลือกรูปแบบพื้นหลังจาก Timeline โดยคลิก Timeline สไลด์ท่ีต้องการเปล่ียน จากนั้นคลิกท่ีการตัง้
ค่าเพิ่มเติม            จากนั้นเลือกรูปแบบท่ีต้องการซึ่งประกอบด้วย 4 รูปแบบ ดังนี้ 
        1. Color เมื่อคลิกท่ีเมนูนี้พื้นหลังจะเป็นสีขาวก่อน จากนั้นคลิกท่ีสัญลักษณ์บวกจะปรากฏแถบสีขึ้นมา
ให้เลือก  

 

 
 

        หรือสามารถเลือกแพลตฟอร์มสีได้จาก Color palette (หมายเหตุ คลิกเครื่องหมายถูก     ทุกครั้งท่ี
ต้องการยืนยันการเลือกสี และคลิกเครื่องหมาย  เมื่อต้องการยกเลิก) 

 



         และเมื่อช้ีเมาส์ไปยังสีท่ีต้องการจะปรากฏโทนสีนั้น ๆ ให้เลือกเพิ่มเติม โดยคลิกท่ีช่องสีท่ีต้องการ 
จะปรากฏแถบสีขึ้นมาให้เลือก ซึ่งลักษณะสีท่ีได้จะอยู่ในแบบ gradient 

 

 

 
        หากต้องการเลือกสีเองให้คลิกเลือกท่ีสีเพิ่มเติม         คลิกสีท่ีต้องการจากนั้นคลิกเลือกเครื่องหมาย ✓ 

 

 
        หากต้องการเพิ่มเป็น 2 สี ให้เลือกเครื่องหมาย + จากนั้นเลือกสีตามข้ันตอนด้านบน  

  



        2. 2D Background การเลือกพื้นหลังจากเมนูด้านซ้าย        ซึ่งวิธีการเลือกแนะนำก่อนหน้านี้ 

        3. Video เมื่อคลิกเมนูนี้ โปรแกรมจะไปเลือก Videos ท่ีเมนูด้านซ้ายโดยสามารถเลือก Video ท่ี
ต้องการได้เลย โดยเมื่อช้ีเมาส์ไปท่ี Video 

        4. Upload เมื่อคลิกเมนูนี้จะปรากฏหน้าต่างเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ทันที ซึ่งสามารถเลือกเป็น
รูปภาพหรือ Video ถ้าไม่พบไฟล์ Video ให้เลือกนามสกุลเป็น All Files จากนั้นคลิกเลือกไฟล์แล้วคลิก 
Open 

 

 

 

 



         ไฟล์ท่ีดาวน์โหลดเข้ามาจะปรากฏท่ีเมนูด้านซ้าย ซึ่งสามารถคลิกใช้งานได้เลย หากมีการนำเข้าไฟล์ 
Video ให้รอจนกว่าจะอัปโหลดเสร็จส้ิน  

 
 

        หากต้องการลบให้ช้ีเมาส์ไปท่ีวัตถุนั้น ๆ จะปรากฏเพิ่มเติม 3 จุด คลิกแล้วเลือก Delete 

              

 
        ไฟล์ท้ังหมดท่ีผ่านการอัปโหลดเข้ามาไม่เพียงแต่ใช้เป็นพื้นหลังเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของสไลด์ได้ และสามารถย่อ-ขยายได้ ซึ่งมีรายละเอียดส่วนท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 

 



1. รูปภาพ เมื่อคลิกท่ีรูปภาพจะปรากฏเครื่องมือการจัดการรูปภาพเพิ่มเติมข้ันมา 

 

        ตัดรูปภาพ 

        เอฟเฟกตข์องรูปภาพ 

        Swap การเปล่ียนรูปภาพ จากนั้นเลือกรูปภาพท่ีอัปโหลดเข้ามาจากเมนูด้านซ้ายและคลิก Apply 
และคลิก  เมื่อต้องการยกเลิก 

        ต้ังค่าให้รูปภาพเป็นพื้นหลัง และคลิก  เมื่อยกเลิก 

         การล็อกรูปภาพอยู่กับท่ี 

        การย้ายรูปภาพไปยังตำแหน่งอื่น ๆ 

        การกลับด้านรูปภาพ 

         ต้ังค่าเพิ่มเติม เมื่อคลิกเมนูนี้จะปรากฏหน้าต่างต้ังค่า สามารถใส่เอฟเฟกต ์ความเข้ม-จาง และ
ตำแหน่งก่อน-หลัง ของรูปภาพได้ 

 

         ลบรูปภาพ 



2. Video เมื่อคลิกท่ี Video จะปรากฏเมนูเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

        ตัด Video บางส่วนท่ีไม่ต้องการท้ิง เมื่อคลิกเมนูนี้จะปรากฏหน้าต่างช่วงเวลาของ Video ให้
คลิกเมาส์ค้างท่ีเส้นสีม่วง จากนั้นลากเข้ามายังช่วงท่ีต้องการ ซึ่งเส้นสีม่วงมีท้ังด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อได้
ช่วงท่ีต้องให้คลิกท่ีเครื่องหมายถูกสีเขียว 

 

  เอฟเฟกต์ของ Video 

  การกลับด้าน Video 

  ลบ Video 

  เคล่ือนย้ายหรือย่อ-ขยาย Video 



9. การใช้เครื่องมือ Properties ให้ไปท่ีแถบเครื่องมือการใช้งานด้านซ้ายจากนั้นคลิกท่ี        หลังจากนั้นจะมี
แถบแสดงผล Properties ภายในแถบจะมีองค์ประกอบเสริมต่าง ๆ ท่ีแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ เช่น หมวดอาหาร 
หมวดของใช้ หมวดกีฬา เป็นต้นเมื่อเลือก Properties ท่ีต้องการได้แล้ว สามารถเลือกมาใช้ในงานให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น (ยกเว้นไอคอนท่ีต้อง Upgrade เพิ่มเติม     ) 

 
 

10. การใส่ตัวหนังสือ (Text) ให้ไปท่ีแถบเครื่องมือการใช้งานด้านซ้ายเลือกเครื่องมือ Text        จะแสดงแถบ
ตัวหนังสือในรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกใช้เมื่อเลือกแล้วสามารถคลิกท่ีรูปแบบอักษรเพื่อพิมพ์คำท่ีเราต้องการลงใน
รูปแบบท่ีเลือกมา ตามรูปด้านล่าง (ยกเว้น Text ท่ีต้อง Upgrade เพิ่มเติม     ) 
 

    



11. การใส่เสียงประกอบแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
      ส่วนท่ี 1 เป็นการใส่เสียงเพลงประกอบ 
      ส่วนท่ี 2 เป็นการใส่เสียง Effects 
      ส่วนท่ี 3 เป็นการใส่เสียงพูดให้กับตัวละคร 
      ส่วนที่ 1 การใส่เสียงให้เลือกท่ีเครื่องมือจะเป็นการใส่เสียงเพลงประกอบ สามารถนำมาใช้ได้ไม่ติดลิขสิทธิ์
เพลง เป็นการใส่เสียงเพลงในส่วนท่ี 1 (ยกเว้นเสียงท่ีต้อง Upgrade เพิ่มเติม        ) 
 

 

 
       เมื่อเลือกเพลงประกอบเรียบร้อยแล้ว ให้ไปดูท่ีแถบควบคุม Timeline ด้านล่างจะเห็นไฟล์เสียงท่ีเลือกไว้
ถ้าหากคลิกไปท่ีไฟล์เพลงท่ีเลือกไว้ จะเห็นแถบเครื่องมือเพิ่มเติมข้ึนมาด้านขวา ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้
ในการปรับแต่งเพลงประกอบ ดังนี ้
      หมายเลข 1 เครื่องมือสำหรับใช้ฟังพลงประกอบท่ีเลือกถ้าหากเพลงยาวไปสามารถตัดเพลงได้โดยการกด
ท่ีไฟล์เพลงค้างแล้วเล่ือนมาทางซ้ายเพื่อเป็นการตัดเพลง ถ้าลากไปทางขวาจะเป็นการเพิ่มความยาวเพลง             
      หมายเลข 2 เครื่องมือสำหรับปรับระดับเสียงกำหนดความดัง – ความเบาของเพลงประกอบ 
      หมายเลข 3 เป็นเครื่องมือท่ีใช้ คัดลอกเพลงให้เพิ่มข้ึนมาอีกหนึ่งไฟล์เหมือนกับการ copy ไฟล์เสียงให้
อยู่ในอีก layer ใหม่ 
      หมายเลข 4 เป็นเครื่องมือสำหรับลบไฟล์เพลงประกอบท่ีเราไม่ต้องการใช้ หรือใสไฟล์เสียงผิดออกจาก 
Timeline 

ส่วนที่ 2 หากต้องการใช้เสียง Effects เข้ามาประกอบ Animation 2D จะต้องไปที่เครื่องมือ Music ที่ด้าน
ซ้ายมือ แล้วคลิกไปท่ี Sound effects จะแสดงแถบเสียง Effect ขึ้นมาสามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบและ
สามารถปรับได้ตามท่ีต้องการท่ี Timeline 

 

 



        ส่วนที่ 3 การพากย์เสียงหรือใส่เสียงพูดให้กับตัวละครให้เลือกไปที่ตัวละครที่ต้องการใส่เสียงพูดลงไป
จากนั้นไปท่ีแถบเครื่องมือเพิ่มเติมแล้วคลิกเครื่องมือ Voice-over 

 

 

 

 

        หลังจากนั้นจะมีแถบเครื่องมือ Voice – over แสดงขึ้นมาที่ด้านขวามือ ให้เลือกไปที่ Record Voice
ต่อมาจะมีหน้าจอแสดงขึ้นมาลักษณะตามภาพด้านล่างนี้ในการเริ่มอัดเสียงให้เลือกไปท่ี จะเป็นการเริ่มอัดเสียง
และเมื่ออัดเสียงได้ตามท่ีต้องการแล้วสามารถกด Apply เพื่อนำไปใช้ หลังจากนั้นไฟล์เสียงจะแสดงท่ีด้านล่าง 
Timeline 



12. วิธีการสร้างตัวละคร เพื่อนำไปใช้ในงาน Animation ท่ีเราสร้างไว ้

              

 

       การสร้างตัวละครให้คลิกไปท่ี         เมื่อคลิกแล้วจะเห็นหน้าต่างดังภาพ จากนั้นไปคลิกท่ี Create Your 
Own จะขึ้นให้เลือกว่าจะสร้างตัวละครหญิง หรือ ตัวละครชาย ดังรูปด้านล่าง  
(ยกเว้นตัวละครท่ีต้อง Upgrade เพิ่มเติม     ) 

 

 
       จากนั้นทำการเลือกสีผิว คิว และองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีมีให้เลือกโดยคลิกเลือกจากแท็บด้านขวามมือ 
(ยกเว้นส่ิงท่ีต้อง Upgrade เพิ่มเติม     ) 

 



       เมื่อปรับแต่งจนได้ตัวละครที่ต้องการแล้ว ให้ไปที่แถบเครื่องมือด้านขวา บนเพื่อตั้งชื่อให้กับตัวละคร
จากนั้นคลิกท่ี Save  

 

 
       หลังจากนั้นตัวละครใหม่ท่ีสร้างขึ้นจะอยู่ในเครื่องมือและสามารถนำมาใช้ในงานวิดีโอของเราได้ โดยคลิก
เลือกตัวละครท่ีเราสร้าง 

 

หมายเหตุ : การสร้างตัวละครจะสามรถสร้างได้เพียง 2 ตัวละครเท่านั้น (หากต้องการสร้างมากกว่า 2 ตัว
ละครจะต้อง Upgrade เพิ่มเติม) 

 

 



13. การจัดการสไลด์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

       หมายเลข 1 การเพิ่มความคิดเห็นหรือรายละเอียดของสไลด์หรือสำหรับเตือนความจำ 
       หมายเลข 2 การเพิ่มสไลด์ 
       หมายเลข 3 การลบสไลด์ 
       หมายเลข 4 การเพิ่ม Effect ให้กับสไลด์ เมื่อคลิกเมนูนี้จะปรากฏ Effect ด้านขวา 

 



       หมายเลข 5 การแสดงผลลัพธ์ทั้งช้ินงาน 
       หมายเลข 6 การแสดงผลลัพธ์เฉพาะสไลด์นั้น ๆ 
       หมายเลข 7 Timeline ของแอนิเมชัน 
       หมายเลข 8 Timeline ของ Video และเสียง 
       หมายเลข 9 Timeline ของ Camera 

14.เมนูย้อนกลับ ถัดไป และคัดลอก  

 

 

15. การส่งออกช้ินงานเป็น Video ให้เลือกเป็น Mp4 HD 720p (ผกเว้นท่ี Upgrade รูปดาว) จากนั้นคลิก 
Download รอกระท้ัง Progress เสร็จส้ิน 

 

 

       จากนั้นคลิกดาวน์โหลด 


