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วธีิสร้างตัวละคร 

1. เลือกแท็บ Actor คลิกท่ีรายการ Character แล้วลากตวัละครต้นแบบ (Dummy : ตวันีเ้ปลือยดี 

ไมใ่สเ่สือ้ผ้าเลย) มายงั Stage 

 

2. คลิกท่ีปุ่ ม Character composer เพ่ือเข้าโหมดปรับแตง่ตวัละคร (Composer mode) 
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3. คลิกท่ีปุ่ ม Create face 

 

4. จะมีหน้าตา่งขึน้มาถามวา่ต้องการบนัทกึหน้าตวัละครปัจจบุนัไว้ก่อนไหม? ให้ตอบ No เพราะเรา

ใช้ตวัละครจากตวัโปรแกรมอยูแ่ล้ว (หากใช้วิธีแตง่ซ า้ เราอาจบนัทกึของเก่าไว้ก่อน) 
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5. เลือกรูปภาพท่ีเตรียมไว้ใช้เป็นหน้าตวัละคร 

 

6. จะมีหน้าตา่งแนะน าขัน้ตอนการปรับรูปภาพเพ่ือน ามาใช้เป็นหน้าตวัละคร โดยขัน้ตอนแรกจะเป็น

การตดัภาพ (อาจหมนุภาพ ปรับสีได้ หากต้องการ) โดยคลิกท่ีปุ่ ม  แล้วใช้เมาส์ลากคลมุพืน้ท่ี

ท่ีต้องการ กดปุ่ ม Apply แล้วกด Next 
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7. ปรับจดุต าแหนง่ ตา และปาก ตามภาพแนะน า แล้วกด Next

 

8. ปรับจดุของหน้าให้ถกูต้อง เราสามารถกดปุ่ ม Detail Facial mode เพ่ือปรับอยา่งละเอียดได้ 
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9. ปรับจดุให้ตรงกบัภาพ โดยเฉพาะตาม และปาก ท่ีจะมีผลตอ่การท าแอนิเมชัน่แบบอตัโนมตั ิ

จากนัน้กดปุ่ ม Next 

 

10. ขัน้ตอนตอ่ไปคือ ปรับมมุของหน้า โดยปรับให้เส้นกลางแนวตัง้ ผา่นกึ่งกลางหน้าผาก จมกู ปาก 

และคาง แล้วกด OK 
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11. อ้า!!!! มาแว้ววววว แตห่วัโตไปไหม? ต าแหนง่ก็ไมถ่กู แถมมีสว่นเกินรอบๆศรีษะด้วย 

 

12. มาลบสว่นเกินกนัก่อนเลย โดยคลิกท่ีหวัของตวัละคร แล้วคลิกท่ีปุ่ ม Mask editor
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13. จะมีหน้าตา่ง Mask editor โผลข่ึน้มา ให้ใช้ Foreground brush ระบายในสว่นของภาพท่ี

ต้องการ และ Background brush ระบายในสว่นท่ีไมต้่องการ แล้วกด Preview เพ่ือตรวจสอบ 

หากเป็นท่ีพอใจ ก็กด OK เล้ยย 

 

14. สว่นเกินหายไปแล้วละ่ เหลือปรับขนาด และต าแหนง่ ให้กดท่ีปุ่ ม Sprite editor ก่อน (ไมง่ัน้โครง

กระดกูจะเคล่ือนตาม มีผลตอ่การท าแอนิเมชัน่) 
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15. ปรับขนาด ย้ายต าแหนง่ให้ถกูต้อง 

 

16. ปรับขนาดของหวั ในกรณีท่ีตวัละครหนัในมมุอ่ืนด้วย โดยคลิกปุ่ มหมนุด้านซ้ายมือบน เพ่ือเปล่ียน

มมุของตวัละคร แล้วปรับขนาด ปรับต าแหนง่ ให้ครบทกุมมุ (มมุอ่ืนๆ อาจต้องเปล่ียนภาพเลย เชน่

มมุ 180 ซึง่ในขัน้ต้นนีย้งัไมไ่ด้แนะน าวิธีการไว้ :: ผู้ เขียนยงัไมเ่ป็นนะ่...ฮา)  

แล้วกดปุ่ ม Back to stage  
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17. ขัน้ตอนสดุท้าย ก็ใสเ่สือ้ผ้าให้ตวัละครซะก่อน (โป๊มากไม่ดี เป็นภาพผู้หญิง) โดยคลิกท่ีตวัละคร  

แล้วคลิกท่ีรายการ Body (ในสว่นของแท็ป Actor ด้านขวามือ) จากนัน้ลากหรือดบัเบลิคลิกท่ีชดุท่ี

ต้องการ 
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วธีิการเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายให้กับตัวละคร (Actor) 

1. วาดภาพ หรือตดัภาพ ด้วยโปรแกรมวาดรูป/แตง่รูป ให้เป็นรูปร่างตามชิน้ส่วนท่ีต้องการเปล่ียน 

(ตามตวัอยา่งจะเป็นการเปล่ียนเสือ้ ซึง่ก็คือส่วนของล าตวั) โดยให้พืน้โปร่ง แล้วบนัทึกเป็นไฟล์ 
png 

 

2. ท่ีโปรแกรม CrazyTalk Animator ให้เลือกตวัละครท่ีต้องการเปล่ียนเคร่ืองแตง่กาย (เปล่ียน

ชิน้สว่น) แล้วคลิกท่ี Character composer เพ่ือเข้าสู ่Composer mode
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3. ให้คลิกท่ีตวัละคร ท่ีชิน้สว่นใดก็ได้ แล้วคลิกปุ่ ม Sprite editor (S) (ถ้าไมเ่ลือกฯ ปุ่ ม จะไมแ่อคทีฟ) 

 

4. จะมีหน้าตา่งแสดงภาพชิน้สว่นท่ีเราต้องการเปล่ียน ให้คลิกท่ีปุ่ ม Replace current sprite (อยู่

ด้านลา่ง) แล้วเลือกภาพท่ีเตรียมไว้ กด open
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5. รอสกัครู่ ชิน้สว่นนัน้ก็จะเปล่ียนเป็นตามแบบท่ีเราต้องการ แตอ่าจจะคลาดเคล่ือนจากต าแหนง่ท่ี

ถกูต้องบ้าง ให้ปรับขนาด  เล่ือนให้เข้าท่ี เข้าทาง 

 

6. หากจะให้สมบรูณ์ ต้องเปล่ียนภาพทกุมมุมอง โดยคลิกท่ี ปุ่ มหมนุตวัละคร แล้วตรวจสอบ-เปล่ียน

รูปตามต้องการ  
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วธีิการใส่เสียงพดูให้กับตัวละคร 

 ในท่ีนีจ้ะใช้โปรแกรมบนัทกึเสียงจากภายนอก บนัทกึเป็นไฟล์ mp3, wav แล้วจงึแทรกเข้าตวัละคร 

เพ่ือท่ีจะสามารถปรับแตง่เสียงได้ ซึง่โปรแกรมท่ีแนะน าคือ Audacity เน่ืองจากเป็นโปรแกรมแบบ 

OpenSource (โปรแกรมแบบเปิดเผยรหสัโปรแกรมตนัฉบบั : พดูเข้าใจง่ายๆ คือ ฟรี นัน่แหละ่)  แถมยงัมี

ความสามารถครบ และใช้ง่าย 

1. เม่ือได้ไฟล์เสียงมาแล้ว ให้เร่ิมต้นด้วยการคลิกท่ีตวัละครท่ีต้องการใสเ่สียง แล้วคลิกท่ีเมน ู 
Create -> Create script…  -> wave file 
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2. เลือกไฟล์ท่ีเตรียมไว้ และคลิก Open 

 

3. หากเสียงไมต่รงกบัชว่ยเวลาท่ีต้องการ สามารถจบัเล่ือนต าแหนง่ได้ ในหน้าตา่ง Timeline โดย

เปิดจากเมน ูwindow -> timeline (หรือกดปุ่ ม F3) จะได้หน้าตา่ง ดงัรูป 
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4. เปิดแทร็คของตวัละคร โดยคลิกท่ีปุ่ ม Track list ในหน้าตา่ง Timeline (หากไมเ่ห็นรายช่ือแทร็ค

ตวัละคร ให้คลิกท่ีปุ่ ม Object-related track ก่อน) 

 

5. คลิกท่ีปุ่ ม Face บนแทร็คของตวัละคร แล้วเล่ือนแถบเสียงบนแทร็ค Voice clip ไปยงัต าแหนง่ท่ี

ต้องการ 

 


