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การสร้ าง 2D Animation ด้ วยโปรแกรม Crazy Talk Animator2
รู้จกั กับโปรแกรม Crazy Talk Animator2
ลักษณะและความสามารถของ Crazy Talk
เป็ นโปรแกรมสำหรั บใช้สร้ ำง 2D Animation ที่เหมำะสำหรั บ นักสร้ำงกำร์ ตูน มื อ อำชี พ และมื อ
สมัค รเล่ น สำมำรถแปลงภำพนิ่ ง ให้ก ลำยเป็ นภำพเคลื่ อ นไหว สำมำรถขยับ อวัย วะตำ ปำก จมู ก และ
เคลื่อนไหวบริ เวณใบหน้ำตำมอำรมณ์ เช่น โกรธ ดีใจ ร้องไห้ เป็ นต้น
นอกจำกแปลงภำพนิ่ งให้เป็ นภำพแบบอนิ เมชันได้แล้ว สำมำรถเลือกเพิม่ เสียงตำมกำรขยับปำกของ
ตัวละคร โดยมีเสี ยงให้เลือกมำกมำยตำมควำมเหมำะสมกับตัวละครที่ใช้ และถ้ำหำกภำพที่เรำเลื อกใช้มี
อวัยวะในกำรใช้พูด เช่น ริ มฝี ปำก ฟัน ลิ้น ไม่เข้ำกับกำรเคลื่อนไหวที่เรำเลือกใช้ เรำยังสำมำรถเปลี่ ยนใช้
อวัยวะเหล่ำนี้จำกที่โปรแกรมมีให้ได้
นอกจำกเสียงที่โปรแกรมมีสำเร็จไว้ให้แล้ว ยังมีวธิ ีกำรเพิม่ เสียงให้กบั นิเมชัน อีกหลำยทำงเลือก คือ
1. Import ไฟล์เสียงที่เรำอัดไว้ มำใช้ในโปรแกรมโดย บันทึกเป็ นไฟล์ .mp3, .wav
2. สำมำรถอัดเสียงผ่ำนทำงโปรแกรม Crazy Talk ได้เลย

ประโยชน์ ของโปรแกรม Crazy Talk
1. สำมำรถนำไปเป็ นสื่อใช้ประกอบกำรรำยงำน กำรนำเสนอ สื่อกำรสอนต่ำงๆ
2. สำมำรถใช้เป็ นไฟล์วดี ีโอตำมโอกำสต่ำงๆ รวมทั้งงำนภำพยนตร์ส้ นั ก็สำมำรถประยุกต์ใช้ได้
3. ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
4. ช่วยให้เกิดควำมสนุกสนำน เพลิดเพลินไปกับจินตนำกำร
5. ทำให้เรำได้ริเริ่ มควำมคิดใหม่ๆ รู ้จกั กำรวำงแผนสร้ำงแอนิเมชัน่
แอนิเมชั่น (Animation)
แอนิเมชัน่ คือ กำรทำภำพเคลื่อนไหวโดยใช้วิธีกำรหรื อเทคนิคให้แก่สิ่งที่ไม่สำมำรถเคลื่อนไหวได้
ให้สำมำรถเคลื่ อ นไหวหรื อ เสมื อ นมีชีวิตได้นั่นเอง มี เทคนิ คและวิธีกำรสร้ำงสรรค์หลำกหลำยวิธี เช่ น
สำมำรถเป็ นได้ท้ งั ภำพสองมิติ และ สำมมิ ติ โดยกำรนำภำพจำกที่ถ่ำยทำทั้งหมดมำเรี ยงต่อ กัน เกิดเป็ น
ภำพเคลื่ อ นไหวแอนิ เมชั่น หรื อกำรสร้ำงสรรค์ดว้ ยเทคนิ คคอมพิวเตอร์ กรำฟิ กในโปรแกรมสร้ำงสรรค์
ผลงำนแอนิเมชัน่ ต่ำง
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ขั้นตอนการสร้ าง Animation
1. ขั้นตอนในกำรทำแอนิเมชัน่ สำมำรถแบ่งขั้นตอนกำรทำได้ 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ
1.1 ขั้นตอนเตรี ยมกำรก่อนกำรทำ (Preproduction)
1.2 ขั้นตอนกำรทำ (Production)
1.3 ขั้นตอนหลังกำรทำ(Postproduction)
2. ขั้นตอนเตรี ยมกำรก่อนกำรทำ เป็ นหัวใจสำคัญสำหรับกำรสร้ำงเนื้ อหำของภำพยนตร์แอนิ เมชัน่
เรื่ องนั้นๆ ควำมสนุ ก ตื่นเต้น และอำรมณ์ของตัวละครทั้งหลำย จะถูกกำหนดใน ขั้นตอนนี้ ทั้งหมด ดังนั้น
ในส่วนนี้ จึงมีหลำยขั้นตอนและค่อนข้ำงซับซ้อน หลำยคนจึงมักกล่ำวว่ำ หำกเสร็จงำนในขั้นตอนเตรี ยมกำร
นี้ แล้ว ก็เสมือน ทำงำนเสร็จไปครึ่ งหนึ่งแล้ว ในขั้นตอนนี้ จะแบ่งเป็ น 4 ขั้นตอนย่อย ด้วยกัน โดยเรี ยงตำม
ลำดับดังนี้ คือ
2.1 เขียนเรื่ องหรื อบท (story) กำรเล่ำเรื่ องที่บอกถึง เนื้ อหำเรื่ องรำวทุกอย่ำงในภำพยนตร์
(ตัวละคร ลำดับเหตุกำรณ์ ฉำก แนวคิด) พิจำรณำกำรหักมุม กำรสร้ำงควำมบันเทิง ควำมประทับใจ เขียน
เนื้อเรื่ องและบทพูด
2.2 ออกแบบภำพ (visual design) ออกแบบตัวละคร ออกแบบสี และลักษณะของฉำก
2.3 ทำบทภำพ (storyboard) นำบทมำจำแนกมุมภำพ ต่ำงๆ ร่ ำงภำพพร้อมคำบรรยำย แล้ว
นำมำเรี ยงต่อกันเป็ นฉำกๆ
2.4 ร่ ำงช่วงภำพ (animatic) นำบทภำพทั้งหมดมำตัดต่อ ใส่เสียงพำกย์ของตัวละครทั้งหมด
ต้องมีแนวคิด แรงบันดำลใจ
3. ขั้นตอนกำรทำ (Production) เป็ นขั้นตอนที่ทำให้ภำพตัวละครต่ำงๆ มีควำมสมบูรณ์แบบมำก
ยิง่ ขึ้น ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนสำคัญที่จะกำหนดว่ำ ภำพยนตร์แอนิ เมชันเรื่ องนั้น จะสวยงำมมำกหรื อน้อย
เพียงใด ประกอบด้วย
3.1 วำงผัง (layout) กำรก ำหนดมุ ม ภำพและต ำแหน่ ง ของตัวละครอย่ำ งละเอี ย ดในแต่
ละช็อตภำพนั้น ตัวละครจะต้องเคลื่อนไหว หรื อแสดงสีหน้ำอำรมณ์อย่ำงไร
3.2 ทำให้เคลื่อนไหว (animate) ทำให้ตวั ละค เคลื่อนไหวตำมบทในแต่ละฉำก กำหนดว่ำ
ในแต่ละวินำที ตัวละครหรื อสิ่งของในฉำกหนึ่งๆ จะเปลี่ยนตำแหน่งหรื ออิริยำบถไปอย่ำงไร
3.3 ฉำกหลัง (background) ฉำกช่ ว ยเสริ ม อำรมณ์ ของผูช้ ม สี และแสงที่ ต่ำงกัน ย่อ มให้
อำรมณ์ที่ไม่เหมือนกัน
4. ขั้นตอนหลังกำรทำ (Postproduction) นำตัวละครและฉำกหลังมำรวมเป็ นภำพเดียวกัน ปรับแสง
และสีของภำพ ให้มีควำมกลมกลืนกัน
4.1 กำรประกอบภำพรวม (compositing) เลือกเสียงดนตรี และเสียง ประกอบให้เข้ำกับกำร
ดำเนินเรื่ อง กำร์ตูนภำพเดียวกันแต่เสียงประกอบต่ำงกัน ทำให้ อำรมณ์แตกต่ำงกัน
4.2 ดนตรี และเสียงประกอบ (music and sound effects)
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การเปิ ดโปรแกรม Crazy Talk Animator2
1. คลิกเมำส์ที่ icon โปรแกรม Crazy Talk Animator2

2. เมื่อเปิ ดโปรแกรม Crazy Talk Animator2 ขึ้นมำ จะพบกับหน้ำจอดังภำพ

หน้ำจอของโปรแกรม Crazy Talk Animator2
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ส่ วนประกอบหน้ าต่ างของโปรแกรม Crazy Talk Animator2
11

41

21

31
1. Menu Bar คือ เมนู ที่ใช้แสดงชุ ดคำสั่งทั้งหมดโปรแกรม โดยคลิ กเลื อกเมนู คำสั่ง จะปรำกฏคำสั่ง
ย่อยให้เลือกตำมต้อ งกำร ซึ่ งกำรทำงำนคล้ำยกับโปรแกรมอื่ นทัว่ ไป จึงขอแนะนำเฉพำะบำงคำสั่งที่มีใน
โปรแกรม Crazy Talk Animator2
สั ญลักษณ์

ชื่อเรียก

หน้ าที่การทางาน

Current Frame Preview

ใช้สำหรับ Preview ดูผลงำน

Export

ใช้สำหรับแปลงไฟล์เป็ นวีดีโอเพือ่ นำออกไปใช้งำน

Horizontal / Vertical Flip

ใช้สำหรับกลับด้ำนของวัตถุ ทั้งจำกซ้ำยไปขวำ บนลงล่ำง

Link

ใช้สำหรับจัดกลุ่มให้กบั วัตถุ หำกต้องกำรยกเลิกเลือก Unlink

Visible / Invisible

ใช้สำหรับซ่อนวัตถุ จำกเฟรมที่เรำกำหนด

Opacity

ใช้สำหรับปรับควำมเข้มและจำงของวัตถุตำมระดับที่ตอ้ งกำร

Camera Record Mode

ใช้สำหรับกำหนดมุมกล้องที่ตอ้ งกำร

Camera Zoom

ใช้สำหรับย่อขยำยวัตถุ
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สั ญลักษณ์

ชื่อเรียก

หน้ าที่การทางาน

Camera Pan

ใช้สำหรับกำรเคลื่อนย้ำยวัตถุ

Camera Rotate

ใช้สำหรับกำรหมุนวัตถุ

2. Toolbox รวบรวมเครื่ องมือที่เกี่ยวกับกำรแก้ไขวัตถุ ซึ่ งทุกครั้งที่ตอ้ งกำรใช้งำน จะต้องคลิกที่วตั ถุก่อน
ไม่อย่ำงนั้นจะเลือกเครื่ องมือไม่ได้
สั ญลักษณ์

ชื่อเรียก

หน้ าที่การทางาน

Character Composer

ใช้สำหรับกำหนดรำยละเอียดต่ำงๆ วัตถุที่เป็ นตัวละคร

Prop Composer

ใช้สำหรับแก้ไขวัตถุที่เป็ นฉำก

Create Face

ใช้สำหรับนำรู ปใบหน้ำคนจำกภำพนอกมำใส่ในตัวละคร

Create Media

ใช้สำหรับนำรู ปภำพ วีดีโอหรื อภำพพื้นหลัง เข้ำมำในชิ้นงำน

Create Sound

ใช้สำหรับนำเสียงเพลงเข้ำมำประกอบในชิ้นงำน

Create Script

ใช้สำหรับอัดเสียงบรรยำยเข้ำไปในชิ้นงำน

Text Editor

ใช้สำหรับพิมพ์ขอ้ ควำม มีรูปแบบกล่องให้เลือกหลำกหลำย

Render Style

ใช้สำหรับปรับรู ปแบบภำพรวม ของวัตถุที่เป็ นตัวละคร

Runtime Composer

ใช้สำหรับปรับรู ปแบบเฉพำะจุดของวัตถุที่เป็ นตัวละคร

3D Motion Key Editor

ใช้สำหรับแก้ไขรู ปแบบได้ทุกทิศทำง

Action Menu

ใช้สำหรับกำหนดลักษณะกำรเคลื่อนไหวของตัวละคร

Sprite Editor

ใช้สำหรับแก้ไขรู ปร่ ำงและใบหน้ำต่ำงๆ

Puppet Editor

ใช้สำหรับกำหนดเสียงบรรยำยกับลักษณะกำรขยับปำก

2D Motion Key Editor

ใช้สำหรับแก้ไขใบหน้ำเช่น ปำก คิ้ว เป็ นต้น
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3. Play Bar สำหรับกำหนดกำรเคลื่อนไหวของวัตถุต่ำงๆ ให้เล่นตำมระยะเวลำที่เรำต้องกำร รวมถึง
คำสัง่ สำหรับกำรเล่นชิ้นงำน ซึ่งกำรทำงำนคล้ำยกับโปรแกรมอื่นทัว่ ไป จึงขอแนะนำเฉพำะบำงคำสัง่ ที่มีใน
โปรแกรม Crazy Talk Animator2
สั ญลักษณ์

ชื่อเรียก
Loop Off

หน้ าที่การทางาน
เมื่อต้องกำรให้เล่นวนซ้ ำ
ระบุจำนวนคียเ์ ฟรมที่เล่นอยู่ ณ ปั จจุบนั

สั ญลักษณ์

Project Setting

ใช้สำหรับตั้งค่ำเกี่ยวกับคุณสมบัติกำรเล่น

Show Timeline

ใช้สำหรับกำหนดลักษณะกำรเล่นของชิ้นงำน

ชื่อเรียก

หน้ าที่การทางาน

Voice Volume

ปรับระดับควำมดังของเสียงบรรยำยหรื อเสี ยงประกอบวัตถุ

Music Volume

ปรับระดับควำมดังเสียงของพื้นหลัง

4. Content Manager เป็ นเมนูสำหรับปรับแต่งวัตถุและชิ้นงำน ประกอบไปด้วยหัวข้อหลักดังนี้
- Project คือ ชิ้นงำนที่เรำทำอยู่ และตัวอย่ำงที่ทำงโปรแกรมมีไว้ให้เป็ นต้นแบบ
- Actor คือ กำรแต่งรู ปแบบของตัวละคร
- Animation คือ กำรแต่งเอฟเฟคกำรเคลื่อนที่ต่ำงๆ ทั้งส่วนของร่ ำงกำยและใบหน้ำ
- Scene คือ กำรใส่ฉำกพื้นหลัง และวัตถุตกแต่งเพิม่ เติมต่ำงๆ
- SFX คือ กำรใส่ขอ้ ควำม เสียงและวัตถุสำเร็จรู ปต่ำงๆ

7

การจัดการกับไฟล์เอกสาร

- New Project ต้องกำรเปิ ดโปรเจคชิ้นใหม่ข้ นึ มำสร้ำง
- Open Project ต้องกำรนำโปรเจคเก่ำที่มีอยูแ่ ล้วมำทำต่อ
- Save Project สำหรับกำรบันทึกไฟล์ครั้งแรก หรื อบันทึกเพือ่ ปรับปรุ งไฟล์ที่ได้แก้ไขไป
- Save Project As สำหรับกำรบันทึกไฟล์ใหม่

การสร้ างตัวละครจากโปรแกรม Crazy Talk Animator2
การสร้ างตัวละครแบบกาหนดเอง
 กำรใส่รูปร่ ำง (Body)

4

1

2
3
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- เลือกที่แท็บ Actor คลิกที่รำยกำร Character หลังจำกนั้นให้เลือกตัวละคร ซึ่ งโปรแกรมมีให้เลือกใช้
งำนอย่ำงหลำกหลำย เมื่อเลือกได้แล้วให้ทำกำรดำร์กเมำส์ดึงเข้ำมำในพื้นที่กำรทำงำน

1

- เข้ำโหมดปรับแต่งตัวละคร ไปคลิ กที่ Character Composer เพื่อ เข้ำสู่ หน้ำจอกำรปรับแต่งตัวละคร
อย่ำงละเอียด ซึ่งประกอบด้วย Acter, Head, Body ซึ่งจะอธิบำยอย่ำงละเอียดในหัวข้อย่อยถัดไป
 การปรับแต่ งตัวละครในส่ วนหัวและใบหน้ า (Head)

1

- หลังจำกเข้ำโหมดปรับแต่งตัวละคร ให้คลิกที่ Head จะพบกับรำยกำรย่อยสำหรับปรับแต่งหัวและใบหน้ำ
ซึ่งมีท้งั แบบสำเร็จรู ปและแบบกำหนดเอง
- ในกรณี ที่จะกำหนดลักษณะใบหน้ำเอง จะต้องให้เลือกปรับไปทีละรำยกำร ก่อนอื่นให้ทำกำรลบอวัยวะ
ส่วนต่ำงๆ บนใบหน้ำทิ้งก่อน
2
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1 คลิกลูกศรเพื่อสำมำรถเลือกวัตถุแต่ละจุด

2

ใช้เครื่ องมือ Zoom ในกำรขยำยเพื่อให้สะดวกขึ้น

3 นำเมำส์มำคลิกจุดที่ตอ้ งกำรลบ แล้วกดปุ่ ม Delete

เริ่ ม ปรับตกแต่งไปทีละรำยกำร หำกต้องกำรรู ปแบบไหนให้ทำกำรดำร์ก เมำส์ ลำกเข้ำมำในชิ้นงำน หรื อ
ดับเบิ้ลคลิก แล้วทำกำรปรับตกแต่งภำพอวัยวะนั้นให้ตรงกับส่วนอื่นๆ รำยละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
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- รำยกำรย่อย Face สำหรับเลือกส่วนของโครงหน้ำ มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1

- รำยกำรย่อย Brow สำหรับเลือกส่วนของคิ้ว มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1

- รำยกำรย่อย Nose สำหรับเลือกส่วนของจมูก มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1
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- รำยกำรย่อย Eye สำหรับเลือกส่วนของตำ มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1

- รำยกำรย่อย Nose สำหรับเลือกส่วนของจมูก มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1

- รำยกำรย่อย mouth สำหรับเลือกส่วนของปำก มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1
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- รำยกำรย่อย Ear สำหรับเลือกส่วนของใบหู มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1

- รำยกำรย่อย Hair สำหรับเลือกส่วนของทรงผม มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1
 การปรับแต่ งตัวละครในส่ วนของร่ างกายและการแต่ งตัว (Body)

คลิกที่ Body
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- หลังจำกเข้ำโหมดปรับแต่งตัวละคร ให้คลิกที่ Body จะพบกับรำยกำรย่อยสำหรับปรับแต่งส่ วนของร่ ำงกำย
และกำรแต่งตัว ซึ่งมีท้งั แบบสำเร็จรู ปและแบบกำหนดเอง

- รำยกำรย่อย Body สำหรับเลือกส่วนของร่ ำงกำย มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1

- รำยกำรย่อย Upper สำหรับเลือกส่วนของร่ ำงกำยด้ำนบน มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1
- รำยกำรย่อย Lower สำหรับเลือกส่วนของร่ ำงกำยด้ำนล่ำง มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1
- รำยกำรย่อย Hands สำหรับเลือกลักษณะกำรแสดงของมือ มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1
- รำยกำรย่อย Shoes สำหรับเลือกส่วนของรองเท้ำ มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1
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การสร้ างตัวละครแบบสาเร็จรู ป
 การปรับแต่ งตัวละครในส่ วนรูปร่ าง (Character)

คลิกที่ Actor

- เลือกที่แท็บ Actor คลิกที่รำยกำร Character หลังจำกนั้นให้เลือ กตัวละคร ซึ่ งโปรแกรมมีให้เลื อกใช้งำน
แบบสำเร็ จรู ป เมื่อเลือกได้แล้วให้ทำกำรดำร์กเมำส์ดึงเข้ำมำในพื้นที่กำรทำงำน หรื อดับเบิลคลิก มีรูปแบบ
เพิม่ เติมอีกใน G1
 การปรับแต่ งตัวละครในส่ วนหัวและใบหน้ า (Head)

คลิกที่ Actor

 กำรใส่รูปร่ ำง (Body)
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- เลือ กที่แท็บ Actor คลิกที่รำยกำร Character จะมี รำยกำรย่อยทั้งหมด 3 รำยกำรให้เลือ กใช้งำนคือ Sprite
based จะเป็ นลักษณะหัวกำร์ตูน มีรูปแบบเพิ่มเติมอีกใน G1, Morph based, และ Hybrid เมื่อนำเข้ำมำใช้ใน
ตัวละคร ปรับตกแต่งให้ตรงกับส่วนร่ ำงกำย
 การการปรับแต่ งตัวละครในส่ วนของร่ างกายและการแต่ งตัว (Body)

คลิกที่ Actor

- เลือกที่แท็บ Actor คลิกที่รำยกำร Body หลังจำกนั้นให้เรื่ องลักษณะกำรแต่งกำยแบบสำเร็ จรู ป ซึ่ งให้มีให้
เลือกหลำกหลำย มีและมีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1 ปรับตกแต่งให้เข้ำกับส่วนอื่นๆ ของร่ ำงกำย
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การนาภาพถ่ ายมาสร้ างเป็ นตัวละคร
กำรนำภำพถ่ำยมำสร้ำงเป็ นตัวละครคือกำรนำภำพจำกภำยนอกที่เรำถ่ำยเอำไว้หรื อไปหำตำม
อินเตอร์เน็ต ไม่วำ่ จะเป็ นคนหรื อสัตว์ ก็สำมำรถนำมำสร้ำงเป็ นแอนนิเมชัน่ ได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
2. เลือก Character
4. คลิกเพื่อเข้ำสู่โหมดปรับแต่งตัวละคร

1. คลิกเลือก Actor

3. เลือกตัวละครที่ตอ้ งกำร

2. คลิกคำสั่ง Create Face
1. ลบอวัยวะส่ วนหัวออกให้หมด

1. ทำกำรสร้ำงตัวละครขึ้นมำก่อน หลังจำกนั้นทำกำรลบส่วนหัวทิง้ ทั้งหมด เพือ่ จะนำภำพถ่ำยมำแทนที่
2. เมื่อลบส่วนหัวหมดแล้ว เลือกไปที่ไอคอนคำสัง่ Create Face แล้วเลือกไปภำพที่ตอ้ งกำร
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3. เมื่อนำภำพเข้ำมำ จะปรำกฏหน้ำต่ำงแนะนำเครื่ องมือกำรปรับตกแต่งภำพ โดยเครื่ องมือแรกจะเป็ นกำรตัด
ภำพ (Crop) จำกนั้นใช้เมำส์ลำกคลุมพื้นที่ที่ตอ้ งกำร กดปุ่ ม Apply และกดปุ่ ม Next
1. เลือกคำสั่ง Crop

2. เลือกเอำเฉพำะส่ วนที่ตอ้ งกำร

3. กดปุ่ ม Apply

4. กดปุ่ ม Next

4. จะปรำกฏจุดสีน้ ำเงิน ให้ปรับจุดให้ตรงตำแหน่งตำและปำก แล้วกด Next
5. ถัดมำระบุจุดให้ตรงกับโครงหน้ำอย่ำงละเอียดโดยเฉพำะตำและปำก ซึ่งจะมีผลกับกำรทำแอนนิเมชัน่

1. คลิกปรับตำแหน่งจุด

2. กด Next

1. คลิกปรับตำแหน่งจุด

2. กด Next

6. ขั้นตอนต่อไปคือ กำรปรับมุมของหน้ำโดยปรับให้เส้นกลำงแนวตั้ง ผ่ำนกึ่งกลำงหน้ำผำก จมูก ปำกและ
จมูกและคำง แล้วกด OK

สำหรับเลือกรู ปแบบโครงหน้ำ
1. คลิกลำกปรับตำแหน่ง

2. กด OK
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7. เมื่อได้ภำพใบหน้ำที่ตอ้ งกำรแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือกำรเอำส่วนเกินออก ให้คลิกที่

1. คลิกเลือกวัตถุ

2. คลิกคำสั่ง Mask Editor

8. จะปรำกฏหน้ำต่ำง Mask Editor ให้คลิ กที่ Foreground brush เปรี ยบเสมื อนแปรง แล้วนำระบำยในส่ วน
ของภำพที่ตอ้ งกำร และ Background brush ระบำยในส่วนที่ไม่ตอ้ งกำร แล้วกด Preview เพือ่ ตรวจสอบ เสร็จ
แล้วกด OK

1. คลิกเครื่ องมือที่ตอ้ งกำรใช้

2. กดปุ่ ม Preview

Foreground Brush คือฟั งก์ชนั่ ในกำรลบส่วนสี น้ ำเงินออก ไว้ในกรณี ที่เรำไม่ตอ้ งกำรให้โปรแกรม
ลบพื้นที่ในส่วนนี้ เรำก็ใช้เครื่ องมือระบำยส่วนที่เป็ นสีน้ ำเงินออกไป
Background Brush คื อ ฟั ง ก์ชั่น ในกำรลบพื้น ที่ ส่ ว นที่ ไ ม่ ต ้อ งกำรออก โดยระบำยลงพื้น ที่ ที่ ไ ม่
ต้องกำร และตรวจสอบดูได้จำกกำรกดปุ่ ม Preview
Brush Size ไว้ปรับขนำดปุ่ ม Brush ให้เหมำะสมตำมสัดส่วนพื้นที่ในกำรใช้งำน
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9. เมื่อส่ วนเกินหำยไปแล้ว ถัดมำเป็ นกำรปรับขนำดและตำแหน่งส่ วนหัวกับส่ วนร่ ำงกำยให้ตรงกัน ให้ไป
กดคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Sprite Editor หรื อดับเบิ้ลคลิ กที่รูปหัวก็ไ ด้ (หำกไม่ทำขั้นตอนนี้ ตรงโครงสี เหลือ งจะ
เคลื่อนตำมเวลำที่เรำให้เมำส์ขยับหัว)
10. เมื่อกดปุ่ มคำสัง่ Sprite Editor จะปรำกฏหน้ำต่ำงกำรปรับขึ้นมำ ให้ทำกำรปรับเลื่อนตำแหน่งหรื อขนำด
ส่วนหัวให้ตรงตำมควำมต้องกำร

3. ทำกำรปรับ

1. คลิกคำสั่ง Sprite Editor

2. หน้ำต่ำงจะเด้งขึ้นมำ

11. ขั้นกำรตกแต่งตัวรู ปร่ ำงละครให้คลิกเลือกตัวละคร แล้วไปเลือกแท็บ Body จะมีรำยกำรย่อยให้เลือก
- Upper สำหรับเลือกส่วนของร่ ำงกำยด้ำนบน มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1
- Lower สำหรับเลือกส่วนของร่ ำงกำยด้ำนล่ำง มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1
- Hands สำหรับเลือกลักษณะกำรแสดงของมือ มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1
- Shoes สำหรับเลือกส่วนของรองเท้ำ มีรูปแบบเพิม่ เติมอีกใน G1
3. เลือกปรับตำมส่ วนที่ตอ้ งกำร

1. คลิกเลือกตัวละคร

2. คลิกแท็บ Body
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12. ขั้นกำรตกแต่งใบหน้ำตัวละครให้คลิกเลือกตัวละคร แล้วไปเลือกแท็บ Head จะมีรำยกำรย่อยให้เลือก
สำหรับกำรนำภำพมำสร้ำงตัวละคร จะมีให้เลือกใช้คือตำ ให้เลือก Morph Eye
3. เลือกปรับส่ วนตำ

1. คลิกเลือกตัวละคร

2. คลิกแท็บ Head

- Cartoon สำหรับเลือกตำรู ปแบบกำร์ตูน - Anime สำหรับเลือกตำรู ปแบบกำร์ตูน
- Animal สำหรับเลือกตำรู ปแบบตำสัตว์
- Comic สำหรับเลือกตำรู ปแบบภำพวำดกำร์ตูนตลก
- Human สำหรับเลือกตำรู ปแบบเสมือนจริ ง
13. ขั้นกำรตกแต่งใบหน้ำตัวละครส่วนของปำก ให้คลิกเลือกตัวละคร แล้วไปเลือกแท็บ Head มีรำยกำรย่อย
ให้เลือก Morph Mouse จะมีรูปแบบปำกให้เลือกใช้ ลำกหรื อดับเบิ้ลคลิกก็ได้ เสร็จแล้วกดปุ่ ม Back to Stage
3. เลือกปรับส่ วนปำกที่รำยกำร Morph Mouth

4. กด Back to Stage
1. คลิกเลือกตัวละคร

2. คลิกแท็บ Head
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การใส่ ฉากหลังในโปรแกรม Crazy talk
กำรใส่ ฉำกหลังในโปรแกรม Crazy talk มี วิธีก ำรใส่ อ ยู่ 3 รู ปแบบ คื อ กำรใส่ ฉำกหลังจำกภำพ
สำเร็ จ รู ป ของโปรแกรม Crazy talk, กำรส่ ง องค์ประกอบเพิ่ม เติม และกำรนำภำพถ่ ำ ยมำเป็ นฉำกหลัง
กำรเลือกใส่ฉำกหลังแต่ละรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั กำรใช้งำนว่ำจะนำไปใช้ในรู ปแบบไหน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
 การใส่ ฉากหลังสาเร็จรูปแบบมีองค์ประกอบ (General Background)
4. คลิกเลือก General Background

2. คลิกเลือก Scene
3. คลิกเลือก Park_01
1. คลิกเลือกแท็บ Scene

1. คลิกเลือกแท็บ Scene
2. จำกนั้นคลิ กเลื อก Scene ด้ำนล่ ำงหัวข้อ Scene Template ในส่ วนนี้ จะเป็ นฉำกสำเร็ จรู ปที่ตกแต่งมำให้
ครบแล้ว แต่สำมำรถเคลื่อนย้ำยหรื อลบทิง้ ส่วนประกอบที่มำกับพืน้ หลังได้เช่นกัน
3. ดับเบิ้ลคลิกเลือก ฉำกพื้นหลังตำมที่ตอ้ งกำร
4. หำกต้องกำรฉำกหลังเป็ นพื้นสีที่ยงั ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิม่ เติมให้คลิกเลือก General Background
5. ดับเบิ้ลคลิกเลือกฉำกพื้นหลังตำมที่ตอ้ งกำร

องค์ประกอบภำพต่ำงๆ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ สำมำรถขยับหรื อลบออกได้
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 การใส่ องค์ประกอบเพิ่มเติม (Prop)

รำยกำร Prop

1. คลิกเลือก Props ในส่วนนี้ จะเป็ นองค์ประกอบฉำกที่นำมำตกแต่งเพิม่ เติม มีแยกเป็ นหลำยหมวด ไม่วำ่ จะ
เป็ น Animated props, Biz Objects, Classroom, Coffee Shop, Commercial และ Park เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละหมวด
ก็มีให้เลือกใช้งำนอย่ำงหลำกหลำย
2. ดับเบิ้ลคลิกเลือก องค์ประกอบฉำกตำมที่ตอ้ งกำร
3. นำมำจัดในชิ้นงำนให้อยูใ่ นตำแหน่งที่เหมำะสม
 การใส่ ฉากพืน้ หลังแบบเรียบ (Background)
2. คลิกเลือก Background
4. เลือกรู ปแบบกำรวำงฉำก

1. คลิกเลือก Scene

3. เลือกหลังที่ตอ้ งกำร
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1. คลิกแท็บ Scene
2. คลิกเลือก Background เป็ นพืน้ หลังแบบเรี ยบๆ ไม่มีองค์ประกอบใดๆ มีให้เลือกใช้งำนอย่ำงหลำกหลำย
3. ดับเบิ้ลคลิกเลือกฉำกตำมที่ตอ้ งกำร
4. จำกนั้นจะมีหน้ำต่ำงขึ้นมำให้เลือกว่ำจะนำภำพถ่ำยมำใช้รูปแบบใด
- Prop เป็ นกำรใส่ฉำกหลังแบบสำมำรถเคลื่อนที่ ย่อขยำยหรื อลบออกได้ คล้ำยเป็ นแค่องค์ประกอบ
- Image Layer เป็ นกำรใส่ฉำกหลังแบบพอดีกบั กรอบอัตโนมัติ ลบออกได้ แต่ยอ่ ขยำยไม่ได้
- Background เป็ นกำรใส่ฉำกหลังแบบฝังลงชิ้นงำน ปรับขนำดไม่ได้ ลบไม่ได้
5. จะได้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งกำรดังภำพ สำมำรถเปลี่ยนฉำกพื้นหลังได้ โดยกำรดับเบิ้ลคลิกรู ปแบบฉำกอันใหม่

 การนาภาพถ่ ายมาเป็ นฉากหลัง

2. คลิกเลือก Props, Image Layer หรื อ Background ตำมที่กำรต้องกำร
1. คลิกเลือก Create Media
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1. คลิกเลือก Create Media
2. จำกนั้นจะมีหน้ำต่ำงให้เลือกว่ำจะนำภำพถ่ำยมำใช้งำนรู ปแบบไหน

3. เมื่อคลิกเลือกเมนูตำมที่ตอ้ งกำร จะมีหน้ำต่ำงให้เลือกภำพถ่ำยดังนี้
1. คลิกเลือก ภำพถ่ำย

1. คลิกเลือก

ให้คลิกเลือกภำพถ่ำยตำมที่ตอ้ งกำรจำก folder ภำยนอก แล้วคลิกปุ่ ม Open
ตัวอย่ างการเลือกนาภาพถ่ายมาใช้ งาน
1.

เลือกเป็ นองค์ประกอบฉำก
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2.

เลือกเป็ นฉำกหลัง แต่โปรแกรมจะกำหนดขนำดให้พอดีกบั กรอบอัตโนมัติ

3.

เลือกเป็ นฉำกหลัง
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การใส่ ท่าทางการเคลือ่ นไหวให้ กบั ตัวละครในโปรแกรม Crazy Talk
 การเคลื่อนไหวร่ างกาย
1. ก่อนจะเริ่ มใส่ กำรเคลื่อนไหวให้กบั ตัวละคร จะต้องอยูท่ ี่หน้ำจอกำรทำงำนปกติ เพื่อสำมำรถเลือกคำสั่ง
Animation ได้ (สังเกตที่
) จัดตัวละครให้อยูใ่ นตำแหน่ งที่ตอ้ งกำรให้เริ่ ม จำกนั้นคลิกเลือกที่ตวั ละคร
ก่อน ถัดมำให้ไปเลือกแท็บ Animation จะพบกับรำยกำรเกี่ยวกับกำรใส่ลกั ษณะกำรเคลื่อนไหว (Motion) ซึ่ง
มีกำรทำงำนดังนี้
3. เลือก Motion

1. คลิกเลือกตัวละคร

2. คลิกแท็บ Animation

ในส่วนของ Motion จะแยกรำยกำรย่อยอีก 3 รำยกำร มีรำยละเอียดดังนี้

3D เป็ นกำรเคลื่อนที่แบบ 3 มิติ จะมีให้เลือกอยู่ 5 ลักษณะ
2D เป็ นกำรเคลื่อนที่แบบ 2 มิติ จะมีให้เลือกอยู่ 5 ลักษณะ
G1 เป็ นกำรเคลื่อนที่เพิม่ เติม

เมื่ อ ได้ล ักษณะที่ตอ้ งกำรก็สำมำรถลำกไปทับตัวละครได้เลย หรื อใช้วิธีดับเบิ้ลคลิ ก ตัวละครก็จะมี กำร
เคลื่อนไหวท่ำทำง
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2. เมื่อเรำเลือก Motion(กำรเคลื่อนไหว) สำมำรถกำหนดคุณสมบัติกำรเคลื่อนไหวได้ที่ Show Timeline

1. คลิกเลือก Show Timeline
จำนวนคียเ์ ฟรม

3. คลิกเลือก Transform

4. ถ้ำเลือกรู ปแบบ Motion แบบ 3D ก็กดเลือก 3D
ถ้ำเลือกรู ปแบบ Motion แบบ 2D ก็กดเลือก 2D

แถบ Motion จะปรำกฏ Timeline กำรปรับแต่งลักษณะกำรเคลื่ อนไหว ให้เลือกไปที่ Motion สำมำรถระบุ
ช่วงในกำรเคลื่อนไหวได้ โดยให้สงั เกตที่คียเ์ ฟรมว่ำ คียเ์ ฟรมนี้ เรำต้องกำรให้ตวั ละครแสดงลักษณะอะไร
Motion Clip

ช่องคียเ์ ฟรม

จำกช่อง Timeline หำกต้องกำรตัดทิ้งให้ลำกคลุมคียเ์ ฟรมแล้วทำกำร Delete หำกต้องกำรขยำยช่วงกำรเล่น
ให้เร็วขึ้นหรื อช้ำลงให้ลำกแถบ Motion Clip เป็ นแถบสีน้ ำเงิน ให้ยอ่ หรื อขนำดตำมที่เรำเลือกกำหนด
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3. กำรปรับองศำให้กบั ตัวละคร ให้มีกำรหันข้ำงหันหลังได้ ให้คลิกที่ปุ่มคำสัง่ 3D Motion Key Editor
1. คลิกเลือกตัวละคร

2. คลิกปุ่ มคำสั่ง 3D Motion Key Editor

จะปรำกฏหน้ำต่ำงกำรปรับองศำตัวละครขึ้นมำ ใช้เมำส์เลื่อนตรงเลของศำ แล้วสังเกตลักษณะกำรขยับ
ของตัวละคร จะหมุมตำมองศำที่เรำเลือก ในส่วนของ Keying Mode ให้เลือกเป็ นแบบ Full Body เพรำะเป็ น
ปรับหันพร้อมกันทั้งตัว

ลำกเมำส์ไปตำมเลของศำ
คลิกเลือก Full Body
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กำรเลือกปรับลักษณะกำรเคลื่อนไหวแบบเฉพำะจุด กำรขยับมือ กำรขยับเท้ำ ส่วนของ Keying Mode ให้
คลิกตรง Body Part เป็ นกำรเลือกให้ปรับแค่บำงส่วน ส่วน Pinning ให้คลิกตรง Move

คลิกเลือก Body Part
คลิกเลือก Move

ขั้นตอนกำรปรับคือ คลิกเลือกตำแหน่งที่ตอ้ งกำรปรับ แล้วมำลำกปรับในตัวแบบด้ำนบน

2. ลำกเมำส์เพื่อกำหนดกำรขยับของอวัยวะนั้น

1. คลิกตำแหน่ งที่ตอ้ งกำรปรับ
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การใส่ ข้อความในโปรแกรม Crazy Talk

2. คลิกเลือก Text

1. คลิกเลือก SFX

ข้อควำมถือเป็ นองค์ประกอบสำคัญในชิ้นงำน animation เพรำะถือเป็ นกำรบรรยำยเนื้อหำที่ตอ้ งกำร
สื่อ วิธีสร้ำงข้อควำมใน crazy talk มีวธิ ีกำรดังนี้
1. คลิกเลือกแท็บ SFX
2. จำกนั้นคลิกเลือก Text จะพบกับรำยกำรย่อยอีก 3 รำยกำร

Comic คือกำรใส่กล่องข้อควำมแบบสนทนำ เป็ นลักษณะภำพกำร์ตูน
Realistic คือกำรใส่ป้ำยข้อควำมแบบเหมือนจริ ง
Subtitle คือกำรใส่กล่องข้อควำมแบบนำเสนอ กำรเริ่ มเรื่ อง หัวข้อ
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3. กำรใส่กล่องข้อควำมทุกรู ปแบบใช้วธิ ีเดียวกัน ตัวอย่ำงเช่น

1. คลิกเลือก Comic
3. ดับเบิ้ลคลิกที่กล่องข้อควำม

2. เลือก กล่องข้อควำมที่ตอ้ งกำร

กำรใส่ ก ล่ อ งข้อ ควำมแบบ Comic ให้คลิ กเลื อ ก Comic จำกนั้นให้ดับ เบิ้ล คลิ ก กล่ อ งข้อ ควำมที่
ต้องกำร เมื่อได้กล่องข้อควำมแล้วปรับตำแหน่งและขนำดตำมควำมเหมำะสม
4. เมื่อได้กล่องข้อควำมแล้ว วิธีที่จะพิมพ์ขอ้ ควำมลงไป ให้ดบั เบิ้ลคลิกที่กล่องข้อควำม หลังจำกกำรดับเบิ้ล
คลิกจะมีหน้ำต่ำง Text Editor ขึ้นดังนี้
ปรั บ รู ป แบบเส้ น ขอบ มี เ ฉพำะ
ป้ ำยข้อควำมรู ปแบบ Comic

2. ปรับแก้ไขรู ปแบบข้อควำม
1. พิมพ์ขอ้ ควำม
3. กดเมื่อได้ขอ้ ควำมต้องกำร

เมื่อหน้ำต่ำง Text Editor ขึ้นมำแล้ว ให้พมิ พ์ขอ้ ควำมตำมที่ตอ้ งกำรลงในช่องด้ำนล่ำงสุด ปรับแต่ง
ข้อควำมตำมต้องกำร เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ ม
อีกวิธีหนึ่งในกำรสร้ำงกล่องข้อควำม คือกดที่ไอคอน

ที่แถบ Toolbox ด้ำนซ้ำยมือ
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ตัวอย่ างกล่ องข้ อความแต่ ละรู ปแบบ
1. กล่องข้อควำมแบบ Comic

2. กล่องข้อควำมแบบ Realistic

3. กล่องข้อควำมแบบ Subtitle
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การใส่ เสี ยงในโปรแกรม Crazy talk
โดยไฟล์เสี ยงหรื อไฟล์เพลงที่รองรับสำมำรถนำเข้ำมำทำงำนร่ วมกับโปรแกรมได้ อำทิเช่ น ไฟล์
นำมสกุล .MP3 , MAV แต่ขอ้ พึงระวังสำหรับกำรนำไฟล์เสี ยงมำใช้งำน คือ ผลงำนที่ไ ด้จะมีขนำดไฟล์ที่
ใหญ่ข้ นึ ทำให้อำจเปลืองเวลำในกำรโหลดข้อมูล ดังนั้นจึงควรพิจำรณำเมื่อต้องกำรที่จะนำไฟล์เสี ยงมำใช้
งำนประกอบลงในผลงำนด้วย
 การอัดเสี ยงบรรยาย

1. คลิกตัวละคร
2. คลิกเลือก Create Script

1. คลิกเลือก Create Script
2. เมื่อคลิกเลือก Create Script จะมีหน้ำต่ำง Create Script ขึ้นมำดังนี้

Record Voice คือ กำรบันทึกเสี ยง ให้คลิกปุ่ ม Record เพื่อทำกำรบันทึกเสี ยง เมื่อ ต้องกำรหยุดให้
คลิกปุ่ ม Stop แล้วคลิกปุ่ ม Play เพือ่ ฟังเสียงที่บนั ทึกไว้ หำกพึงพอใจให้คลิกปุ่ ม OK หำกต้องกำรบันทึกเสียง
ใหม่ให้คลิกปุ่ ม Record เพือ่ บันทึกใหม่อีกครั้ง แต่หำกไม่ตอ้ งกำรบันทึกเสียงแล้วให้คลิกปุ่ ม Cancel
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2. คลิกปุ่ ม Stop

1. คลิกปุ่ ม Record

3. คลิกปุ่ ม Play เพื่อฟัง
4. คลิกปุ่ ม OK

3. ต้องกำรดูเสี ยงบรรยำย ปรับเสี ยงให้ตรงช่วงเวลำที่ตอ้ งกำร ให้เลือกที่ Show Timeline

1. คลิก Show Timeline
2. คลิกแถบ Face

3. คลิกเลือก Voice Clip

เมื่อทำตำมขั้นตอนแล้ว จะปรำกฏแถบเสียงที่แสดงในชิ้นงำน ขั้นตอนนี้จะไม่สำมำรถตัดต่อเสียง
ได้ ถ้ำหำกต้องกำรตัดต่อจะต้องทำจำกโปรแกรมอื่นแล้วค่อยนำเข้ำอีกที ในส่วนนี้จะทำกำรเคลื่อนย้ำยช่วง
ของเสียงกับลบเสียงได้
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TTS คือ กำรพิมพ์ขอ้ ควำมไปแล้วโปรแกรมจะทำกำรออกเสี ยงเอง แต่รองรับได้แค่ภำษำอังกฤษ
เท่ำนั้น ให้พิมพ์ขอ้ ควำมที่ตอ้ งกำรให้ตวั ละครออกเสี ยงตำมที่ช่อ งด้ำนบน แล้วปรับ Volume หรื อ Speed
ตำมที่ตอ้ งกำร จำกนั้นคลิกปุ่ ม OK

1. พิมพ์ขอ้ ควำม

2. คลิกปุ่ ม OK

Wave File คือ กำรนำไฟล์ที่บนั ทึกเสียงและตัดต่อมำจำกโปรแกรมอื่นมำใช้งำน ให้คลิกเลือกไฟล์
เสียงที่ตอ้ งกำร แล้วคลิกปุ่ ม Open

1. คลิกเลือกไฟล์เสี ยง

2. คลิกปุ่ ม Open
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 การนาเสี ยงดนตรีจากภายนอกมาใช้ งาน

1. คลิกตัวละคร
2. คลิกเลือก Create Sound

1. คลิกเลือก Create Sound
2. เมื่อคลิกเลือก Create Sound จะมีหน้ำต่ำง Create Sound ขึ้นมำดังนี้

FX1 Sound Fx1 คือเสียงประกอบที่ 1 ใช้กบั เสียงเอฟเฟคสั้นๆ
FX1 Sound Fx2 คือเสียงประกอบที่ 2 ใช้กบั เสียงเอฟเฟคสั้นๆ
Background Music คือเสียงใส่พ้นื หลัง ใช้กบั เสี ยงดนตรี ยำว
3. จำกนั้นเลือกว่ำจะให้เป็ นเสียงประกอบหรื อเสี ยงพื้นหลัง แล้วจะมีหน้ำต่ำงขึ้นมำให้เสี ยงจำก folder ที่เก็บ
เสียงนั้น ดังนี้

1. คลิกเลือกไฟล์เสี ยง
2. คลิกปุ่ ม Open
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4. เลือกปรับรู ปแบบกำรเล่นเสียงที่นำเข้ำได้ โดยกำรดำร์กเมำส์ลำกแถบเสียงให้อยูใ่ นช่วงที่เรำต้องกำร
1. คลิกเลือกรู ปแบบเสี ยง

 การใส่ เสี ยงเอฟเฟคเพิม่ เติม

 การใส่ เสี ยงเอฟเฟคเพิ่มเติม
เป็ นเสียงเอฟเฟคที่โปรแกรมมีให้สำเร็จรู ป ซึ่งมีให้เลือกใช้งำนหลำกหลำย
2. คลิกเลือก Sound

3. คลิกเลือก Partners In Rhyme

1. คลิกเลือก SFX

1. คลิกเลือกแท็บ SFX
2. จำกนั้นให้คลิกเลือก Sound
3. คลิกเลือก Partners In Rhyme
4. ดับเบิ้ลคลิกเลือกเสียงเอฟเฟคตำมที่ตอ้ งกำร

4. ดับเบิ้ลคลิกเลือกเสี ยงตำมที่ตอ้ งกำร
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การใส่ องค์ ประกอบเพิม่ เติม (Object)
กำรใส่วตั ถุสำเร็ จรู ปตกแต่งเพิม่ เติม เป็ นวัตถุสำเร็ จรู ปที่เคลื่อนไหวได้ เช่น กำรแสดงอำรมณ์ ในรู ป
หัวใจ ตกใจ มึนงง เป็ นต้น เป็ นเอฟเฟคที่โปรแกรมมีไว้ให้เลือกใช้งำน

2. คลิกเลือก Object

3. ดับเบิ้ลคลิกเลือกตำมต้องกำร
1. คลิกเลือก SFX

1. คลิกเลือกแท็บ SFX
2. จำกนั้นคลิกเลือก Object
3. ดับเบิ้ลคลิกเลือกตำมต้องกำร
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การแปลงไฟล์ออกมาใช้ งาน

1. คลิกเลือก Export

1. คลิกเลือก Export

เพือ่ ทำกำรแปลงไฟล์ออกมำใช้งำน

2. คลิกเลือก Export จะมีหน้ำต่ำง Render Settings ในกำร Render จะมี 2 รู ปแบบด้วยกัน คือ Render Video
และ Render Image
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3. วิธีกำร Render Video มีดงั นี้ เลือกแท็บ Video จำกนั้นเลือกสกุลของไฟล์วดี ีโอ โดยกำรเลือกจำ Format
จะมีสกุลไฟล์วดี ีโอดังนี้ .WMV, .AVI, .MP4, .popVideo, .Flash Video และ .WAV ปรับขนำดไฟล์ที่
Frame Size ตำมที่ตอ้ งกำร แล้วคลิกปุ่ ม Export Video

1. คลิกเลือก Video
2. คลิกเลือกสกุล
ไฟล์

3. คลิกเลือกขนำดไฟล์

4. คลิกปุ่ ม Export Video

4. วิธีกำร Render Image มีดงั นี้ เลือกแท็บ Image จำกนั้นเลือกสกุลของไฟล์ภำพ โดยกำรเลือก Format จะมี
สกุลไฟล์ภำพดังนี้ .BMP, .JPG, .TGA, .PNG, และ .GIFF เลือกจำนวนภำพที่ตอ้ งกำรแปลงไฟล์ที่ Export
Range: From แล้วคลิกปุ่ ม Export Image
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1. คลิกเลือก Image
2. คลิกเลือก Format

3. คลิกเลือกจำนวนภำพ

4. คลิกปุ่ ม Export Image

5. จำกนั้นจะมีหน้ำต่ำง Save File พิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ ม Save

1. พิมพ์ชื่อไฟล์
2. คลิกปุ่ ม Save
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6. จำกนั้นจะขึ้นหน้ำต่ำง Rendering รอจนกว่ำจะเสร็จ

7. เมื่อแปลงไฟล์เสร็จ โปรแกรมจะถำมว่ำ Media export complete. Do you wish to open now? กด Yes

