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การใชง้านโปรแกรม PowToon เบือ้งตน้ /chanchai.b@ubu.ac.th 

การใชงานโปรแกรม POWTOON เบื้องตน 
โดย นายชาญชยั  บุญคุม นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ 

 

www.powtoon.com 

PowToon เปนแอปพลิเคชันท่ีใชในการสรางคลิปไฟลนําเสนอ ท่ีเนนการสรางวีดีโอในรูปแบบการตูน

ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือ เพ่ิมความนาสนใจ สามารถประยุกตใชเปนวีดิทัศนประชาสัมพันธ หรือวีดิทัศนประกอบการ

เรียนการสอนได โดยมีหลักการทํางานท่ีไมยุงยาก สะดวกและสามารถนําไปเผยแพรไดอยางงายดาย 

 

ภาพแสดงตัวอยางการสรางกราฟกในโปรแกรม Powtoon 
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ภาพแสดงตัวอยางการสมัครใชงานโปรแกรม Powtoon 

การสมัครเขาใชงาน สามารถใชงานไดผานทางเว็บไซต www.powtoon.com เม่ือเขามายังหนาแรกของ

เว็บไซตใหสมัครเขาใชงาน โดยกดท่ีปุม SIGN UP FOR FREE ซ่ึงสามารถสมัครไดโดยใชบัญชีผูใชของ Google 

(gmail), Facebook, Linkedin หรือสมัครดวยอีเมลของผูใชเอง 

โปรแกรม PowToon  เปนโปรแกรม Online ทํางานผานระบบเครือขาย Internet ในการใชงานจําเปน

จะตองทําการเชื่อมตอระบบเครือขายไวตลอดเวลา  โปรแกรม PowToon เปน โปรแกรมท่ีเนนใชสราง แอนิเมชัน 

สําหรับการนําเสนอในรูปแบบใหมๆ ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ มีความนาสนใจโดยเนนการสรางเนื้อหา

เรื่องราว เปนการตูนสั้น มีเครื่องมือใหเลือกใชมากมาย ใชงานงาย มีความเหมือนกับโปรแกรม Microsoft Power 

Point สําหรับผูใชงานท่ัวไป สามารถเริ่มตนขอใชงานฟรี ไมมีคาใชจาย หากตองการรูปแบบท่ีมากข้ึน จะมี

คาใชจาย แตสําหรับการนําเอามาประยุกตใชงานผลิตสื่อนําเสนอ หรือผลิตสื่อการสอน แบบฟรีก็สามารถใชงานได

ครอบคลุมเกือบทุกความตองการแลว โดยมีวิธีการใชงานดังนี้  

1. เขาไปท่ี WWW.POWTOON.COM  

 
ภาพแสดงหนาเวบไซต WWW.POWTOON.COM 
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2. คลิกเลือก Template / BLANK POWTOON ตามภาพประกอบดานลาง 

 

 
ภาพแสดงการเลือก Template 

3. คลิกเลือกหัวขอ CARTOON  1 ครั้ง จะปรากฏหนาตางการสรางงานแอนิเมชัน ข้ึนมา 

 

 
 

ภาพแสดงการเลือก การสรางหัวขอ CARTOON 
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4. หนาตาง โปรแกรม PowToon ถูกแบงออกเปน 4 สวน คือ  

4.1 Menu Bar เปนสวนของการแจงเตือน แกไขชื่อของวีดีโอแอนิเมชัน บันทึก ดูตัวอยางงาน ( Preview) และ 

สรางคลิปวิดีโอแอนิเมชัน ( Export ) 

 
4.2 สวนแสดงลําดับภาพเปนสวนจัดการสไลดในการนําเสนอ การเพ่ิมหนาสไลด 

 
4.3 สวนการแสดงผลงานแอนิเมชันท่ีสรางข้ึน  จัดการไทมไลนของวีดีโอ สามารถเพ่ิมภาพ จัดวางตําแหนง ปรับ

ขนาด ใสเทคนิคพิเศษ ลดเวลา เปด/ปดเสียง และจัดการเสียงตาง ๆ  
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4.4 แถบเครื่องมือเปนเมนูของเครื่องมือท่ีใชในการสรางวีดีโอ เชน รูปแบบวีดีโอ พ้ืนหลัง ขอความ ตัวละครท่ี

สามารถเคลื่อนไหวได รูปทรงตาง ๆ แผนภูมิ เสียง รูปภาพและวีดีโอ  
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5. การสรางภาพพ้ืนหลัง มีข้ันตอนดังนี้  1.เลือก Blank slide 2.เลือกไอคอนเมนู Back ground 3.เลือก

ภาพท่ีตองการกดคลิก 4. ภาพพ้ืนหลังแสดงภาพท่ี สวนการแสดงผล  

 

 
ภาพแสดงการสรางภาพพ้ืนหลัง 

6. การพิมพขอความ มีข้ันตอนดังนี้  1.เลือก T ในไอคอนเมนู 2.เลือกปุม Add Title 3.กดคลิกแลวพิมพ

ขอความไดเลย 4. แถบหนาตางเมนูปรับสี รูปแบบตัวอักษร  

 

ภาพแสดงการพิมพขอความ 
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7. การแทรก Cartoon แอนิเมชัน มีข้ันตอนดังนี้  1.เลือก Characters ในไอคอนเมนู 2.เลือก THE 

OFFICE-FREE 3.กดคลิกแอนิเมชันท่ีตองการได  

 
ภาพแสดงการแทรก Cartoon แอนิเมชัน 1 

 
ภาพแสดงการแทรก Cartoon แอนิเมชัน 2 

 

1 

2 
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8. การสรางแอนิเมชัน ออกมาปนคลิป เพ่ือนําไปใชงาน  

   8.1  กดปุม PUBLISH 

 
ภาพแสดงการการสรางแอนิเมชัน publish 1 

8.2 จะมีหนาตางแสดงผลงานท่ีออกแบบและสรางข้ึน เลนคลิปตั้งแตเริ่มตนจนหมดเวลาทาย

คลิป เปนการใหตรวจสอบการออกแบบและสรางแอนิเมชัน กดปุม PUBLISH อีกครั้ง  

เนื่องจากใชงานฟรี   โลโก POWTOON จะไมสามารถลบออกได 

 
ภาพแสดงการการสรางแอนิเมชัน publish 2 

 

8.3 จะมีหนาตาง Publish Options แสดงข้ึนมา สามารถเลือกรูปแบบในการ Upload และ  

Download ไดเลย ตามความตองการ 
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ภาพแสดงการการสรางแอนิเมชัน publish 3 

 

การอัพเกรดเปนระดับ Pro   ใหกดปุม BUY NOW โดยการอัพเกรดเปนระดับ Pro หรือ Pro+ สามารถ

เลือก จายไดตามแบบแผนการใชงาน ไดตามภาพ 

 
 

ภาพแสดงการอัพเกรด 

https://www.youtube.com/watch?v=5tbIXCWtRPE 

ตัวอยางงานท่ีผลิตโดยโปรแกรม Powtoon 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tbIXCWtRPE
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