
Create Character for Line Sticker

การสร้าง Sticker
เรียนรู้การสร้าง Sticker ®Line ของตนเอง



It could be the part of the presentation 
where you can introduce yourself, write 
your email…

มารู้จักกับ
Adobe Illustrator



Illustrator คือ โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะ
สร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่ เรียกว่า  Vector 
Graphic จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานใน
การออกแบบระดับสากลสามารถท างานออกแบบต่างๆ ได้
หลากหลาย  ไม่ ว่ า จ ะ เป็นสิ่ งพิ มพ์  บรรจุ ภัณฑ์  เ ว็ บ  แล ะ
ภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบใน
การท างานอื่นๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็นต้น

โปรแกรม Adobe Illustrator คืออะไร



HAND BOOK

คู่มือส าหรับการสร้าง
รูปสติกเกอร์แอนิเมชัน
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APNG คืออะไร?

APNG คือ รูปแบบไฟล์กราฟิกแบบเคลื่อนไหว จะช่วยให้ไฟล์ PNG กลายเป็น
ภาพ เคลื่อนไหว ท างานเหมือนกับไฟล์ GIF สนับสนุนภาพ 24 บิตและความโปร่งใส
แบบ 8 บิต นอกจากนี้ยังคงรักษาความเข้ากันได้กับไฟล์ PNG แบบธรรมดาด้วย

คู่มือส าหรับการสรา้งรปูสตกิเกอร์แอนเิมชัน



คู่มือส าหรับการสรา้งรปูสตกิเกอร์แอนเิมชัน

การตัง้คา่ FPS ไฟล์ APNG

ก าหนดล าดับแสดง PNG
ของสติกเกอร์แต่ละรูป

ก าหนดเวลาแสดงตาม
จ านวนเฟรม PNG

ก าหนดจ านวนรอบ
ตามเวลาแสดง

ก าหนดให้เป็นไฟล์ APNG
แล้วบันทึกไฟล์

หากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินกว่า
ที่ก าหนดไว้ ขอให้บีบอัดรูป
ด้วยเครื่องมือบีบอัด

* FPS (Frames Per Second) 
คือ จ านวนเฟรมต่อวินาที

* รอบ คือ จ านวนครั้งที่แสดงแอนิเมชัน

ความยาวเป็นวินาที x จ านวนรอบ 
= ไม่เกิน 4 วินาที



● ขอให้สร้างสติกเกอร์แอนิเมชันที่สื่อความรู้สึกได้เม่ือแสดงเป็น
ภาพนิ่ง นอกเหนือจากการแสดงแบบแอนิเมชัน

● โปรดใช้รูปท่ีสามารถสื่อได้ถึงความรู้สึกในเฟรมที่ 1 ซึ่งจะใช้แสดง
เป็นภาพน่ิงเช่น สติกเกอร์แอนิเมชันที่เป็นเรื่องราวและสื่อความรู้สึก
ในเฟรมสุดท้ายว่า "ขอบคุณ" ก็ขอให้น ารูปใน เฟรมสุดท้ายมาใช้ใน
เฟรมแรกด้วย

ข้อควรระวงัในการจดัเฟรมสตกิเกอร์แอนเิมชัน

คู่มือส าหรับการสรา้งรปูสตกิเกอร์แอนเิมชัน



เรื่องราวแอนิเมชันเริ่มต้นจากรูป [02.png] แต่รูปนี้ไม่สามารถสื่อ
ความรู้สึก "ขอบคุณ" เม่ือแสดงเป็นภาพน่ิงให้น ารูปเดียวกับท่ีใช้ในเฟรม
สุดท้ายซึ่งสามารถสื่อความรู้สึก "ขอบคุณ" มาใช้เป็นเฟรมที่ [01.png]
โดย [01.png] จะแสดงเป็นภาพน่ิง (เม่ือไม่ได้เล่นแอนิเมชันหรือเมื่อ
แสดงบนหน้าจอเลือกสติกเกอร)์

คู่มือส าหรับการสรา้งรปูสตกิเกอร์แอนเิมชัน
ข้อควรระวงัในการจดัเฟรมสตกิเกอร์แอนเิมชัน



- ความยาวสูงสุด 4 วินาที ก าหนดความยาวเป็นวินาที ได้แก่ 1, 2, 3 หรือ 4
วินาที แต่จะให้มีเศษของวินาทีไม่ได้ (เช่น 1.5 วินาท)ี

- จ านวนเฟรม PNG ต่อ APNG 1 ไฟล์ : ใช้รูปไม่น้อยกว่า 5 เฟรม แต่ไม่เกิน 
20 เฟรม

* จะไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ถ้าใช้ไฟล์ที่มีข้อมูลเหมือนกันท้ังหมดทุกเฟรม 
เพราะไม่สามารถแสดงสติกเกอร์เป็นแอนิเมชัน

- ไฟล์ APNG 1 ไฟล์มีความยาวไม่เกิน 4 วินาที

คู่มือส าหรับการสรา้งรปูสตกิเกอร์แอนเิมชัน
จ านวนเฟรมและจ านวนรอบส าหรับสตกิเกอร ์1 รูป



คู่มือส าหรับการสรา้งรปูสตกิเกอร์แอนเิมชัน
จ านวนเฟรมและจ านวนรอบส าหรับสตกิเกอร ์1 รูป

รูปที่ไม่ใช้สีเรียบแต่มีการไล่สีมาก รูปที่มีฉากหลังแบบเคลื่อนไหว
เกินครึ่งหนึ่งของพื้นท่ีแอนิเมชัน

รูปที่มีแอนิเมชันแบบละเอียดและกิน
พื้นท่ีมาก เช่น เปลวไฟ เส้นจ านวน
มาก ประกายวิบวับ กลีบดอกไม้



คู่มือส าหรับการสรา้งรปูสตกิเกอร์แอนเิมชัน
ตัวอยา่งไฟล ์APNG ที่จะไม่มขีนาดใหญเ่กนิไป

ใช้สีแบบเรียบและมีจ านวน
สีน้อย

ใช้เฟรมเดียวกันหลายคร้ังในแอนิเมชัน 

(เฟรมที่มีเครื่องหมาย         คือ เฟรมที่ซ้ า)



วิธีการสร้างพืน้ทีท่ างาน02 (Artboard)



วิธีการสรา้งพืน้ทีท่ างาน (Artboard)
คลิก --> File --> New หรือกด Ctrl + N1

2 ตั้งค่า

Width = 320 px 
Height = 270 px 
Unit = Pixels
Color Mode = RGB



วิธีการสรา้งพืน้ทีท่ างาน (Artboard)
พื้นทีก่ารท างาน3



ส่วนประกอบของหน้าจอ
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File
หมวดของค าสั่งที่จัดการเกี่ยวกับ
ไฟล์และโปรแกรมทั้งหมด เช่น 
เปิด/ปิดไฟล์ บันทึกไฟล์ การน า
ภาพเข้ามาใช้

Edit

Type

ส่วนประกอบของหน้าจอ
แถบเมนคู าสัง่ (Menu bar)

หมวดของค าสั่งที่จัดการแก้ไข เช่น Undo 
Cut Paste Select รวมทั้งการก าหนด
คุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปรับแต่ง
ภาพ

หมวดของค าสั่งที่ใช้จัดการตัวหนังสือ เช่น 
Fonts Paragraph เป็นต้น

Select

หมวดของค าสั่ งที่ ใช้ ในการเลือกวัตถุ 
สามารถเลือกด้วยคุณสมบัติได้ เช่น เลือก
วัตถุที่มี Fill และ Stroke แบบเดียวกัน



Effect
หมวดของค าสั่งที่ใช้สร้างเทคนิค
พิเศษให้กับภาพแต่จะไม่มีผลกับ
รูปร่างของ Path View เกี่ยวกับ
มุมมองทุกสิ่งในงาน เช่น Zoom

Window

ส่วนประกอบของหน้าจอ
แถบเมนคู าสัง่ (Menu bar)

หมวดของค าสั่ ง เกี่ยวกับการเปิด /ปิด
หน้าต่างเครื่องมือต่าง ๆ

Help

หมวดท่ีรวบรวมวิธีการใช้งานและค าแนะน า
เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้โปรแกรม



ส่วนประกอบของหน้าจอ

คอนโทรพาเนล (Control Panel)

เป็นแถบตัวเลือกส าหรับก าหนดค่าต่างๆ ของ
วัตถุ  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ ให้
สามารถก าหนดค่าสี ขนาด ต าแหน่ง และ
คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุที่เลือกได้ง่ายข้ึน

พาเนลควบคมุการท างาน (Panel)

เป็นหน้าต่างย่อยที่ รวบรวม
คุณสมบั ติ การท า ง านของ
เครื่องมือต่างๆ ให้ เราเลือก
ปรับแต่งการใช้งานได้ง่ายๆ ไม่
ต้ อ ง เ ปิ ดห า แถบค า สั่ ง  ซึ่ ง
พาเนลจะถูกจัดเก็บไว้ในกรอบ
จัดเก็บพาเนลด้านขวาของ
หน้าจอ



ส่วนประกอบของหน้าจอ
กล่องเครื่องมือ (Tool Box)

เป็นกล่องที่เก็บรวบรวมเครื่องมือส าหรับการท างาน โดยจะแบ่งออก ตามลักษณะ
การท างานโดสามารถเรียกใช้จากการกดที่ปุ่มสามเหลี่ยมด้านมุมขวาล่าง เช่น เครื่องมือ
กลุ่มShape ก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือวาดรูปทรงแบบสี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยมมุมโค้ง, และ
วงกลม เป็นต้น การเปิด/ปิดกล่องเคร่ืองมือ ใช้ค าส่ัง Windows > Tools



ส่วนประกอบของหน้าจอ

พื้นที่การท างาน (Artboard)

ใช้วางพักวัตถุที่ยังไม่ได้ใช้งานในขณะนั้น

พื้นที่ภายนอก (Scratch area) 

มีลักษณะเป็นกรอบสี่ เหลี่ยมสีด าใช้เป็น
พื้นที่ในการสร้างและปรับแต่งภาพจะมีขนาด
ตามที่ก าหนดไว้ตอนที่เราสร้างไฟล์



เครื่องมอื04



Selection Tool : ใช้ส าหรับเลือกวัตถุ

Direct Selection Tool : ใช้ส าหรับเลือกจุด หรือ Path ของชิ้นงาน

Magic Wand Tool : ใช้ส าหรับเลือกสีเดียวกัน

Lasso Tool : ใช้ส าหรับเลือกชิ้นงาน แต่ใช้วิธีคลิกและลากเม้าส์คลุม
ส่วนที่ต้องการแทนการเลือกชิ้นงาน

เครื่องมือ
Selection Tool



Type Tool : ใช้ส าหรับเลือกจุด หรือ Path ของ
ชิ้นงาน

Basic Shape Tool : ใช้ส าหรับสร้างรูปพ้ืนฐาน 
เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม ดาว

Pencil Tool : ใช้ส าหรับสร้างเส้น ช่วยในการ
ปรับแต่งแก้ไข

Eraser Tool : ใช้ส าหรับลบภาพ พื้น หรือเส้นที่ไม่
ต้องการ

เครื่องมือ
Create Tool

Pen Tool : ใช้ส าหรับสร้างเส้น Path โดยใช้แขน 
ท าให้ Object มีจุดน้อย

Line Segment Tool : ใช้ส าหรับลากเส้นตรง

Paintbrush Tool : ใช้ส าหรับสร้างเส้น Path โดย
การ Drag เมาส์ลากอย่างอิสระ

Blob Brush Tool : ใช้ส าหรับวาดภาพ สามารถ
วาดทับหรือต่อกันได้ โดยงานจะออกมาเป็นชิ้น
เดียวกัน



Rotate Tool : ใช้การหมุนวัตถุ

เครื่องมือ
Transform Tool

Scale Tool : ใช้ส าหรับปรับ ย่อ ขยายวัตถุ

Width Tool : ใช้ส าหรับปรับขนาดเส้น

Free Transform Tool : ใช้ส าหรับหมุน เปล่ียนขนาด หรือกลับทิศทางวัตถุ

Shape Builder Tool : ใช้ส าหรับแก้ไขรูปทรงของวัตถุ

Perspective Grid Tool : ใช้ส าหรับสร้างภาพแบบ Perspective 



Color Picker : จานสีที่ผสมสีเอาไว้ใช้เอง โดยระบุ
ค่าสีหรือสุ่มเลือกจากแถบสีด้านล่าง เพื่อให้ได้สีใหม่

เครื่องมือ
Palette
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การน าภาพเขา้มาใช ้
(Place)



การน าภาพเข้ามาใช้ (Place)

ที่เลเยอร ์Image คลิกเลอืก File --> Place… 
เพื่อน าเขา้ไฟลน์ ามาใชง้าน

จากนัน้เลอืกไฟล ์Girl.jpg3 4



การน าภาพเข้ามาใช้ (Place)

จะได้ไฟล ์Girl.jpg จากนัน้ท าการ Toggles Lock เพื่อไมใ่หภ้าพที ่Import เคลื่อนทีร่ะหวา่งการสรา้งงาน5



การสร้างตวัละครด้วย
เครื่องมอื (Tool) ต่าง ๆ06



1
คลิกเลือก Pen Tool (P) เพื่อวาดวัตถุที่มี
การดัดรูปหรือมีความโค้งงอ 

คลิกหนึ่งคร้ังเพื่อสร้างจุดเริ่มต้น จากนั้นคลิกเมาส์อีกครั้ง
ค้างไว้แล้วลากเมาส์ไปตามความโค้งที่ต้องการ ท าแบบนี้ไป
จนถึงจุดเริม่ต้นที่สร้างไว้ จะได้ภาพวัตถุที่ต้องการ

การสรา้งตัวละครดว้ยเครือ่งมอื (Tool) ต่าง ๆ



2 จะได้ภาพใบหน้าของตัวละครดังภาพ 

การสรา้งตัวละครดว้ยเครือ่งมอื (Tool) ต่าง ๆ



3 คลิกเลือก Rectangle Tool (M)        ค้างไว้โดยเล่ือนเม้าส์ไปชี้ท่ี Ellipse Tool (L) 
เพ่ือวาดรูปวงกลมเป็นดวงตาของตัวละครดังภาพ

การสรา้งตัวละครดว้ยเครือ่งมอื (Tool) ต่าง ๆ

23*23 12*12 6*6



4 คลิกเลือกที่ Selection Tool (V) เลือกวัตถุรูปวงกลมที่เป็นดวงตาทั้งหมดของตัวละคร 
ท าการ Copy และจัดเรียงให้ตรงตามเส้นประที่ก าหนดไว้

การสรา้งตัวละครดว้ยเครือ่งมอื (Tool) ต่าง ๆ



5 คลิกเลือก Ellipse Tool (L) เพ่ือสร้างวงกลม
ขนาด 16*16 และเลือก Rectangle Tool (M)
เพ่ือสร้างรูปส่ีเหลี่ยมขนาด 19*8

การสรา้งตัวละครดว้ยเครือ่งมอื (Tool) ต่าง ๆ

ไปที่ Pathfinder เลือก Minus Front เพ่ือตัด
วัตถุทั้ง 2 ชิ้นให้ได้ดังภาพ

6

16*16 19*8



9 ท าการ Copy วัตถุรูปทรงปากของตัวละครจากนั้น
สร้างวงกลมขึ้นมา 1 อันขนาด 10*10 น ามาวาง
ซ้อนกันดังภาพและท าการลบวัตถุรูปสี่เหลี่ยมทิ้ง

การสรา้งตัวละครดว้ยเครือ่งมอื (Tool) ต่าง ๆ

ไปที่ Pathfinder เลือก Intersect เพื่อตัดวัตถุทั้ง 
2 ชิ้น และท าการเลื่อนวัตถุมาวางให้สวยงามดัง
ภาพ
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11 เปล่ียนชื่อจาก Layer 1 เป็น Face และ Create New Layer ต้ังชื่อว่า Hair

การสรา้งตัวละครดว้ยเครือ่งมอื (Tool) ต่าง ๆ



12 ใช้เครื่องมือ Pen tool ในวาดรูปผมด้านหลังของตัวละครข้ึนมาดังภาพ

การสรา้งตัวละครดว้ยเครือ่งมอื (Tool) ต่าง ๆ



13 Create New Layer ต้ังชื่อว่า HairBow และใช้เครื่องมือ Pen tool ในวาดรูปโบว์ข้ึนมาดังภาพ

การสรา้งตัวละครดว้ยเครือ่งมอื (Tool) ต่าง ๆ



14 ใช้เครื่องมือ Pen tool ในการวาดรูปทรงต่างๆดังภาพ โดยแยก Layer (คอ, เส้ือ, กระโปรง, แขน, ขา)

การสรา้งตัวละครดว้ยเครือ่งมอื (Tool) ต่าง ๆ



15 จะได้ตัวละครท่ีสมบูรณ์ดังภาพ

การสรา้งตัวละครดว้ยเครือ่งมอื (Tool) ต่าง ๆ
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การใสส่วีัตถุ



การใส่สีวตัถุ
การลงสดี้วย Color Picker

1 2คลิกเลือกวัตถุที่สร้างไว้จากนั้น ดับเบิ้ลคลิกที่ Color Picker เพ่ือเลือกสี จากนั้นกดปุ่ม OK



การใส่สีวตัถุ
การลงสดี้วย Eyedropper Tool

1

2

คลิกเลือกวัตถุที่สร้างไว้จากนั้น

เลือกใช้เครื่องมือ Eyedropper Tool จิ้มที่สีที่ต้องการ

วัตถุที่ถูกเลือกจะเปล่ียนสี3



การใส่ข้อความ08



การใส่ข้อความ
การใสข่อ้ความด้วย Type Tool

เลือกเครื่องมือ Type Tool (T)                  ใส่ข้อความที่ต้องการ
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ขนาดของสตกิเกอรไ์ลน์



ขนาดของสติกเกอรไ์ลน์
รูปภาพหลกั

จ านวน 1 รูป

ขนาด (Pixel) 240*240



ขนาดของสติกเกอรไ์ลน์
รูปภาพหลกั

จ านวน 8 รูป, 16 รูป 24 รูป, 32 รูป, 40 รูป

ขนาด (Pixel) 320*270



ขนาดของสติกเกอรไ์ลน์
รูปภาพแท็บหอ้งแชท

จ านวน 1 รูป

ขนาด (Pixel) 96*74



การ Save ไฟล์งาน10



การ Save ไฟล์งาน

เลือกเมนู File > Save As… ตั้งชื่อ File Name เป็น Character.ai จากนั้นกดปุ่ม Save 1 2
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การ Export ตัวละคร



การ Export ตัวละคร

เลือกเมนู File > Export… ตั้งชื่อ File Name เป็น Girl01 เลือกนามสกุลเป็น .png
จากนั้นกดปุ่ม Save 

1 2



การ Export ตัวละคร



โปรแกรม APNG Anime Maker 12



โปรแกรม APNG Anime Maker 

APNG Anime Maker คือ โปรแกรมที่จะสร้างไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 
PNG ใส่ตัวเลขในกล่อง คลิก "มิลลิวินาที" หรือ "เฟรมต่อวินาที" เพื่อต้ังหน่วงเวลาส าหรับ
เฟรมที่เลือก สามารถต้ังค่าทั้งหมดน าไปใช้กับทุกเฟรม Offset เป็น X และ Y ต าแหน่งที่จะ
ท าให้ภาพที่เลือกเพ่ิม X และ Y 



โปรแกรม APNG Anime Maker 

หน้าตาโปรแกรม



โปรแกรม APNG Anime Maker 

คลิก Save สร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ตั้งชื่อไฟล์และกด Save3


