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13530444 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง : การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่อง Overshadow

จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานการออกแบบและการผลิตผล
งานภาพยนตร์ Animation Stop motion ประเภท แอคชัน ไซไฟ โดยผู้จัดทำได้ศึกษาวิธีการถ่ายทำ
เทคนิคการถ่ายทำ  Stop motion  ในรูปแบบต่างๆ มุมกลอ้งและการตัดต่อในรูปแบบของภาพยนตร์
แอคชัน โดยศึกษาจากภาพยนตร์แอคชันแข่งรถ เรื่อง  The Fast and The Furious  ตั้งแต่ภาคแรก
จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนภาพยนตร์แอคชันเรื่องอื่นๆเช่น  The Triple X  และได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับ
การฉ้อราฎร์บงัหลวง  เพือ่นำมาทำเป็นบทภาพยนตร์เรื่องน้ี  ซึ่งเกี่ยวกับการทจุรติคอรัปชั่นในระบบ
ราชการตำรวจทีเ่อื้อประโยชน์ให้กบักลุ่มนักธุรกิจรายใหญ่ผู้มีอิธิพลต่างๆ  แตสุ่ดท้ายคนที่ทำผดิก็ต้อง
ได้รับโทษตามที่ได้กระทำความผิด

ในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่องน้ีผู้จัดทำต้องผ่าน กระบวนการผลิตภาพยนตร์ทุกข้ันตอน
อย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำที่ต้องมีการจัดทำบท วางแผนงาน ทำ Storyboard สร้าง
ฉากเพื่อถ่ายทำ ซ่ึงกระบวนการทำงานอย่างละเอียดต้ังแต่ ข้ันตอนน้ี นำไปสู่การทำงานที่สะดวกมาก
ข้ึนในข้ันตอนต่อไป  เนื่องจากทุกอย่างได้ถูกวางแผนไว้เป็นอย่างดี   และเมื่อมีการปฏิบัติตามอย่างมี
วินัย จึงทำให้ผลลัพธ์ของการทำงานน้ันดียิ่งข้ึน
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บทที่ 1

บทนำ

ท่ีมาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบัน ปัญหาคอรัปชั่น  (  Corruption )  เป็นสิ่งที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยให้

ความสำคัญและต่อตา้นเป็นอย่างมาก  มีการตอ่ต้านการทุจริตคอรัปชั่นกนัอย่างกวา้งขวางแทบทุก
ประเทศ  เน่ืองจากเป็นตัวกัดกรอ่นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ลดน้อยถอยลง  การคอรัปชั่นมี
ความหมายกว้างขวาง  อาทิ  การทุจริต  การฉ้อโกง  การรับสินบน  การฉ้อราษฎร์บังหลวง  เป็นต้น
สาเหตุมาจากปจัจัยหลายประการ อาทิ การใช้อำนาจหน้าท่ีและตำแหน่งในทางมิชอบ การติดสนิบน
มีการขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ ( Conficts of Interest ) การทุจริตเชิงนโยบาย ( Corruption by
public policy ) และ การสมคบกันกระทำความผิด เป็นต้น

ด้วยความสำคัญของปัญหาคอรัปชั่นดังกล่าว  เพ่ือให้ภาพการทุจริต  การทำการทุจริต
การป้องกันและแก้ไข  การจับกุม  และการลงโทษผู้กระทำผิดไดก้ระจ่างขึน้  ผู้จัดทำจึงได้จินตนาการ
Plot เรื่องข้ึนอีกมิติหน่ึง เพื่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์การ์ตูน Animation ( การสร้างภาพเคลื่อนไหว
ให้มีชีวิตชีวา  )  ด้วยเทคนิค  Stop motion (  โดยใช้หุ่นโมเดล  Playmobil  ในการดำเนินเรื่อง  )  ชื่อ
เรื่อง Overshadow ( ความมืดมนที่ครอบงำ )

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอความสำคัญของปัญหาคอรัปชั่นในอีกมิติหน่ึง ซ่ึงผลการกระทำผิดจะเป็น

ผู้มีอำนาจ ตำแหน่งใหญ่ และมีเงินมากมายแค่ไหน ผู้กระทำผิด ทั้งคอรัปชั่นและคดี
อาญา ต้องได้รับโทษทางกฎหมาย

2. เพื่อศึกษาหลักการทำภาพยนตร์แนว Action และ Sci-fi ตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงปัจจุบัน
3. เพื่อศึกษาหลักการทำ Animation ด้วยเทคนิค Stop motion โดยหุ่น Playmobil

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
เน้นการศึกษาปัญหาของคอรัปชั่นโดย เน้ือเรื่องที่เกิดข้ึนในหน่วยงานราชการกรมตำรวจ

ที่มีการรับสินบนจากนักธุรกิจ จนเป็นสาเหตุให้เกิดการโจรกรรมและระเบิดข้ึน โดยผู้กระทำต้องรับ
โทษตามกฎหมาย ถึงแม้จะมีอำนาจตำแหน่งใหญ่และเงินมากมายก็ตาม
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ข้ันตอนการศึกษา
1. Pre-Production 
   1.1 รวมรวมข้อมูล
   1.2 ศึกษา และวิเคราะห์ เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ Action Sci-fi   
        ปัญหาการคอรัปชั่น  
   1.3 วางโครงเรื่อง (Plot) 
   1.4 ขยายโครงเรื่อง (Treatment) 
   1.5 คัดเลือกตัวละคร (Character) 
   1.6 ทำ Story Board
   1.7 สร้างฉาก (Scenery)  
2. Production
   2.1 จัดฉาก เตรียม Prop จัดไฟ
   2.2 นำตัวละครมาวางที่ตำแหน่ง ในฉาก
   2.3 หาการวางตำแหน่งและมุมกล้อง
   2.4 Animate ตัวละคร และ วัตถุต่างๆในฉาก
3. Post-Production
   3.1 หา และ สร้าง Source vfx เพื่อมาทำ Effect
   3.2 ทำ Effect CG ต่างๆ
   3.3 ตัดต่อภาพ
   3.4 Color Grading
   3.5 ทำ Sound Design , Score
   3.6 ตัดต่อเสียง 
   3.7 จัดทำรูปเล่ม
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แผนการดำเนินงาน
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตารางซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม
2556 2557

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ก. ก.พ.

วางแผนการทำงาน
เสนอหัวข้อ
ศึกษาเทคนิค และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วางโครงเรื่อง
เลือกตัวละคร
เขียน Storyboard
ออกแบบฉาก
สร้างฉาก
ถ่ายและตัดต่อ ซีนที่ 9 , 22 - 24
ถ่ายและตัดต่อ ซีนที่ 2 – 5
ปรับแก้ ซีนที่ 22 - 24
ถ่ายและตัดต่อ ซีนที่ 1 , 6 – 8
นำเสนอภาพรวมครึ่งเรื่องแรก ( ซีนที่ 1 - 9 )
ปรับแก้ ซีนที่ 1 – 9
ถ่ายและตัดต่อ ซีนที่ 11-16 , 21
ถ่ายและตัดต่อ ซีนที่ 10 , 17-20
ตัดต่อภาพรวม ใส่ Sound design , Score
Final cut
จัดทำรูปเล่ม
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ Animation แนว Action Sci-fi ด้วยเทคนิค Stop 
motion โดยหุ่น Playmobil
2. ได้เรียนรู้หลักการทำภาพยนตร์แนว Action Sci-fi 
3. เพื่อให้สังคมได้รับรู้ปัญหา เพื่อป้องกันและ ปราบปรามปัญหาคอรัปชั่น ตลอดจนโทษ
   ที่ได้รับตามกฎหมายจากการกระทำผิด

นิยามศัพท์
Playmobil ของเล่นสัญชาติเยอรมันหน้าตาคลับคล้ายกับ Lego แต่จุดเด่นที่ 

Playmobil นำเสนอคือการเล่นบทบาทสมมุติเป็นสำคัญ ( ซ่ึง Lego จะมีการประกอบตัวต่อ ) เหมาะ
มากสำหรับการส่งเสริมจินตนาการในเด็กวัยอนุบาล – ระดับประถมศึกษาตอนต้น จะได้เรียนรู้สังคม
จำลอง การฝึกพัฒนาการทางภาษา
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บทที่  2

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

จากที่มาและความสาคัญในเรื่องของการคอรัปชั่นและแนวทางการผลิตภาพยนตร์ 
ประเภท แอคชัน ไซไฟ ผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมแนวคิด เทคนิคการถ่ายทำ และ 
ทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างภาพยนตร์ Animation เรื่อง Overshadow ดัง
ต่อไปน้ี

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง
เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ Stop Motion
เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ประเภท Action Sci-f
เสน่ห์ภาพยนตร์แอ็คชั่นยุค 80

1. แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง
การทุจริตต่อชาติบ้านเมือง เป็นความประพฤติท่ีขัดต่อระบบคุณธรรมและจริยธรรมของ

สังคม อันเป็นส่วนหน่ึงของการฉ้อราษฎร์บังหลวง ซ่ึงในการพิจารณาความหมายของคำดังกล่าวน้ี จะ
พบว่ามีความหมายครอบคลุมกว้างขวาง

คำว่าทุจริต ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความว่า ประพฤติช่ัว คดโกง
และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑ คำว่า โดยทุจริต หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบธรรมด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซ่ึงในที่น้ีหมายความว่า ประโยชน์ที่แสวงหา
น้ัน เป็นประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ผู้แสวงหาประโยชน์ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ
ประโยชน์น้ันตามกฎหมาย สุชาติ สุนทรศรี ได้กล่าวสรุปความหมายของคำว่า ฉ้อราษฎร์บังหลวง
หรือ คอรัปชั่น ไว้ว่า นักวิชาการหลายอาชีพต่างก็ได้กำหนดความหมายไว้แตกต่างกันไป ทั้งน้ี เพราะ
ระเบียบสังคม วัฒนธรรมและค่านิยมในสังคมของประเทศต่าง ๆ ผิดกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของ
ประเทศตะวันตก และประเทศที่มิใช่ตะวันตก เช่น ในสังคมของประเทศตะวันตกน้ัน การให้สินจ้าง
รางวัลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความหมายละเอียดอ่อนกว่า กล่าวคือ ถึงแมว้่าไม่ผิดหน้าที่
ราชการก็ยังถือว่าเป็นการคอรัปชั่น ส่วนสังคมของประเทศที่มิใช่ตะวันตกเช่น อินเดีย จีน กลับมอง
เห็นว่าเป็นธรรมเนียมที่จะขาดเสียมิได้เพราะเป็นการแสดงน้ำใจหรือไมตรีจิตอย่างหน่ึง 

ดังนั้นจึงเปน็ปัญหาที่จะต้องนำมาขบคิดกันว่าจะถือปทัสถาน (Norms) ของสังคมใดเป็น
หลักในการวินิจฉัยว่าการกระทำอันใดอันหนึ่งเป็นคอรัปชั่นหรือไม่ ยิ่งในปัจจุบันน้ี การคมนาคมของ
โลกเจริญขึ้น การติดต่อไปมาระหว่างประเทศต่าง ๆ มีมากข้ึนเป็นประจำวัน ปัญหาขัดกันในทางปทัส
ถานของระเบียบ สังคมจึงเกิดสับสนกันอยู่ไม่น้อย ฉะน้ัน นักรัฐศาสตร์จึงได้พยายามแก้ปัญหาน้ีโดย
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กำหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนว่ากรณีอย่างใดบ้างที่จะถือว่าเป็นคอรัปชั่น รวมทั้งให้ยึดถือ แนวทาง
จากคำพิพากษา

การคอรัปชั่น หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อให้ได้รับประโยชน์ของตัวเองและ/หรือ
พวกพ้อง แบ่งเป็น Petty Corruption และ Grand Corruption คอรัปชั่นประกอบไปด้วย supply
side และ demand side เป็นการสมยอมกันทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่กันและกัน ซ่ึงถือเป็น
เรื่องสาธารณะ เพราะเป็นการรบกวนระบบ เป็นการเพิ่มต้นทุนที่ไม่เป็นธรรมให้กับสังคม กระทบกับ
คนในส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนจนซ่ึงมักไม่มีทางเลือกของสังคม คอรัปชั่นมีแบ่งเป็น In Cash / In Kind
ซ ึ่ง  Klitgaard ต ั้งสมการว ่า  C = M + D –A โดยท ี่ C = Corruption, M = Monopoly, D =
Discretion, A = Accountability หมายถึง คอรัปชั่นจะมากขึ้นถ้ากฎระเบียบไม่ชัดเจน ไม่มีการ
ตรวจสอบที่ดี อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ดุลพินิจสูง

2. เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ Stop Motion
Stop Motion คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพน่ิงหลายๆ ภาพต่อเน่ือง

กันด้วยความเร็วสูง ใช้เทคนิคการถ่ายภาพหรือวาดรูป หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจำลองที่ค่อยๆ 
ขยับ จะเรียกว่า ภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด หรือการวางเรียงสิ่งของแล้วนำเสนอออกมา
เป็นเรื่องราวของภาพเคลื่อนไหว สต็อปโมชั่นมีเทคนิคทำได้หลากหลาย เช่น

2.1 เคลย์แอนิเมชัน ( Clay animation –เรียกย่อๆ ว่า เคลย์เมชั่น / claymation ) 
คือ แอนิเมชันที่ใช้หุ่นซึ่งทำจากดินเหนียว ข้ีผึ้ง หรือวัสดุใกล้เคียง โดยใส่โครงลวดไว้ข้างในเพื่อให้ดัด
ท่าทางได้

2.2 คัตเอาต์แแอนิเมชัน ( Cutout animation ) สมัยก่อนแอนิเมชันแบบน้ีทำโดยใช้
วัสดุ 2 มิติ (เช่น กระดาษ, ผ้า) ตัดแอนิเมชันที่ใช้หุ่นซ่ึงทำจากดินเหนียว ข้ีผึ้ง หรือวัสดุใกล้เคียง โดย
ใส่โครงลวดไว้ข้างในเพื่อให้ดัดท่าทางได้เป็นรูปต่างๆ และนำมาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม แต่
ปัจจุบันใช้วิธีวาดหรือสแกนภาพเข้าไปขยับในคอมพิวเตอร์ได้เลย

2.3 กราฟิกแอนิเมชัน ( Graphic animation ) เป็นอีกเทคนิคที่น่าสนใจไม่เบา เกิดจาก
การนำกล้องมาถ่ายภาพน่ิงต่างๆ ที่เราเลือกไว้ ( จะเป็นภาพจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ฯลฯ ก็ได้ ) 
ทีละภาพ ทีละเฟรม แล้วนำมาตัดต่อเข้าด้วยกันเหมือนเทคนิคคอลลาจ ( collage – ปะติด ) โดยอาจ
ใช้เทคนิคแแอนิเมชันแบบอื่นมาประกอบด้วยก็ได้

2.4 โมเดลแอนิเมชัน ( Model animation ) คือการทำตัวละครโมเดลข้ึนมาขยับแล้ว
ซ้อนภาพเข้ากับฉากที่มีคนแสดงจริงและแบ็คกราวด์เหมือนจริง

2.5 แอนิเมชันที่เล่นกับวัตถุอื่นๆ ( Object animation ) ไม่ว่าจะเป็นของเล่น หุ่น 
ตุ๊กตา  ตัวต่อเลโก้ ฯลฯ ที่ไม่ใช่วัสดุซ่ึงดัดแปลงรูปร่างหน้าตาได้แบบดินเหนียว2.4 โมเดลแอนิเมชัน 
( Model animation ) คือการทำตัวละครโมเดลข้ึนมาขยับแล้ว
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2.6 พิกซิลเลชั่น ( Pixilation ) เป็นสต็อปโมชั่นที่ใช้คนจริงๆ มาขยับท่าทางทีละนิดแล้ว
ถ่ายไว้ทีละเฟรม เทคนิคน้ีเหมาะสำหรับทำแอนิเมชันที่มีหุ่นแสดงร่วมกับคน และอยากให้ทั้ง หุ่น
ทั้งคนดูเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกัน หรือที่อยากได้อารมณ์กระตุกๆ

3. เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ประเภท Action Sci-f
3.1 การถ่ายภาพยนตร์ Action, Car shot ถ่าย shot รถวิ่งให้ถ่าย 22 FPS 

สิ่งที่ได้จะได้การขับข่ีที่จัดจ้านข้ึน จากการขับข่ีแบบเร็วปกติ ถ้าถ่ายเป็น 20 FPS แต่จะเริ่มดูไม่เป็น
ธรรมชาติจะเริ่มเป็นการ์ตูน เทคนิคการลด speed เป็นเทคนิคที่ต้องการให้ได้ภาพเร็วข้ึนเคยมีใช้
ตั้งแต่โบราณในภาพยนตร์กำลังภายใน ภาพยนตร์ของ ชอว์บราเดอร์ ใช้เทคนิคการถ่ายที่ 18 FPS 

ที่ฉากต่อสู้กัน แต่ชอว์บราเดอร์ใช้การตีต่อยกันช้ากว่าปกติไม่มากเพื่อลดอุบัติเหตุ
ในการต่อยตี หรืออาจมีการใช้ดาบที่มีคม ซ่ึงเป็นทฤษฎีของชอว์บราเดอร์

3.2 เทคนิคการถ่ายทำฉากไล่ล่า
หนังแอ็คชั่นทุกเรื่อง ต้องมีฉากไล่ล่าสุดมันเป็นส่วนประกอบอย่างหน่ึงที่ขาดไม่ได้ 

แต่การจะทำฉากไล่ล่าให้ออกมาดูดี และสนุกตื่นเต้นน้ันต้องทำดังต่อไปน้ี
อันดับแรก ต้องเป็นเหตุการณ์ชวนลุ้นระทึก คิดเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นและมีการใช้ให้

คุ้มค่า ต่อมาคือการถ่ายทำที่ต้องมีการคิดวางแผนอย่างรอบคอบ มีการทำ Breakdown + Shooting 
Scrip ว่าต้องให้ตัวละครแต่ละตัว พบเจออุปสรรคอะไรระหว่างทางบ้าง พยายามหามุมกล้องแปลกๆ 
เข้ามาช่วย และถ่ายให้เยอะไว้ก่อนจะได้มี footage ให้เลือกใช้ แล้วลงมือถ่ายทำให้ครบ เพื่อให้การ
ตัดต่อจะได้มีการเล่าเรื่องที่ต่อเน่ือง การตัดต่ออย่างรวดเร็วและกระชับ ฉับไว จะช่วยให้ฉากน้ันออก
มาดูสมจริง ตื่นเต้นและสนุกมากข้ึน

เรื่องของมุมกล้อง หรือภาษาภาพก็เป็นส่วนสำคัญ ในการถ่ายทำส่วนใหญ่น้ันจะ
เห็นว่ามีภาพมุมต่ำ (Low Angle) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของภาพเข้าไป ให้มีมากกว่าการวิ่งไล่กันด้าน
บนเพียงอย่างเดียว

อุปกรณ์ที่ควรใช้ในการถ่ายทำฉากไล่ล่า
         - กล้องถ่ายวิดีโอที่มีเฟรมเรทสูง เพื่อป้องกันภาพสั่นไหว
         - Steadicam สำหรับช่วยในการเคลื่อนไหวกล้องและลดการสั่นไหวของภาพ
         - ทีมงานและนักแสดงที่สามารถเล่นและเข้าใจธรรมชาติของการถ่ายทำ

4. เสน่ห์ภาพยนตร์แอ็คช่ันยุค 80
ภาพยนตรแ์อ็คชั่น แปลว่า หนังบู๊ หนังบู๊แปลว่า หนังที่เอาปืนยิง ต่อยกัน ขับรถไล่ล่ากัน

และต้องเป็นมากกว่า70% ของเรื่องราวทั้งหมด ภาพยนตร์น้ันจึงจะเรียกว่าภาพยนตร์แอ็คชั่น 
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ในยุคน้ีภาพยนตร์แอ็คชั่นส่วนใหญ่จะเน้นขายสเปเชี่ยลเอฟเฟค ความไฮเทค หรือเป็น
ภาพยนตร์แอ็คชั่นที่ใช้สมองในการคิดกัน ฉากต่างๆในภาพยนตร์แอ็คชั่นยุคน้ีล้วนเป็นการตัดกล้อง
รวดเร็ว สร้างความมึนงงแก่คนที่มองกล้องกันไม่ทันพอสมควร แต่สำหรับคอภาพยนตร์แอ็คชั่น หลาย
คนบอกว่ายุคของภาพยนตร์แอคชั่นคือยุค Action 80

ในช่วง 1980 จนถึง 1990 น้ันต้องเรียกได้ว่า เป็นยุคทองที่แท้จริงของ ภาพยนตร์    
แอ็คชั่น เพราะเรียกได้ว่ายุคน้ันฮอลลีวู้ด ผลิตภาพยนตร์แอ็คชั่นออกมาเกือบทุกเดือน เพราะได้รับ
ความนิยมมากๆและทำกำไรดี อีกทั้งดาราที่เกิดกันในยุคน้ัน ส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็น ดาราภาพยนตร์
แอ็คชั่นทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น Arnold Schwarzenegger , Slyvester Stallone , Bruce Willis , 
Steven Segal , Jean Claude Van Damme , Chuck Norris ฯลฯ

เหตุผลที่ภาพยนตร์แอ็คชั่นยุค 80 เป็นที่น่าจดจำกว่าภาพยนตร์แอ็คชั่นยุคน้ี และ  
ภาพยนตร์แอ็คชั่นยุค 80 กลายเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมมากๆในหมู่นักดูภาพยนตร์

4.1 ดารากล้ามโต ไม่ต้องห่วงการแสดง
     การที่ภาพยนตร์งยุคน้ีได้รับความนิยมขนาดน้ี สิ่งแรกที่ต้องยอมรับเลยคือ ดาราใน

ยุค 80 ที่ได้เกิดสว่นใหญ่แล้วจะเป็นดาราทีไ่ม่ต้องมีความสามารถในการแสดงบางคนพูดสำเนียงยังไม่
ชัดกันเลยแต่ก็ถูกนำมาแสดง เหตุผลเพราะ กล้ามโต และมีความสามารถในการต่อสู้ ทั้ง Arnold ,
Segal , และ Van Damme ลว้นเกิดในโลกฮอลลีวู้ดได้ เพราะกล้ามโตและมีความสามารถในการ
ต่อสู้ทั้งสิ้น การที่จะให้ภาพยนตร์แอ็คชั่นเหล่านี้ดูน่าเชื่อถือ หรือให้รู้สึกว่าตัวละครเหล่านี้เก่งดารา
เหล่าน้ีจึงมีความจำเป็นในการสร้างหน้าภาพยนตร์ให้ดูมีราศี หากแต่ดาราเหล่าน้ีไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็น
นักแสดงแต่แรก ย่อมมีปัญหาด้านแอ็คติ้งเป็นปกติ

4.2 บทเดิมๆ
     ณ ปัจจุบัน พล็อตภาพยนตร์แอ็คชั่นส่วนใหญ่จะมีการเล่นชั้นเชิงมากมาย ทั้ง

พระเอกเสียความทรงจำ เบื้องหลังเป็นองค์กรสหรัฐ มีเรื่องจิต เรื่องสายลับ หักมุมให้ต้องใช้ความคิด
แต่สำหรับภาพยนตร์แอ็คชั่น80 พล็อตของหนังเกือบทั้งหมดมีดังต่อไปน้ี

    - พระเอกต้องเป็นทหาร ตำรวจ อดีตนาวิกโยธิน สายลับ
    - บางทีพระเอกเป็นพวกไม่ชอบงานพวกน้ี มักจะหนีตัวเอง เช่น ไปสร้าวัด เป็นช่างไม้ 

เป็นพ่อครัว ไม่มีใครที่มาเป็นนายพล หรือไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่นักการเมือง
    - ฝั่งผู้ร้ายมักจะเป็น นายพลตกอับ คู่แค้นแต่ชาติปางก่อน โคตรอาชญากร คนเอเชีย 

หรือแม้แต่พวกคนระดับสูงของสหรัฐที่ดูหน้าก็รู้ว่าไม่ใช่คนดี
    - จะต้องมีเหตุการณ์อะไรให้พระเอกลงมือ เช่น ครอบครัวถูกฆ่า ลูกหายตัว
    - ช่วงบู๊ประมาณ 50-70 นาที
    - พระเอกฆ่าผู้ร้ายได้ เครดิตข้ึนพร้อมเพลงยุค 80
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    กว่า90%ของภาพยนตร์แอ็คชั่น 80 พล็อตไม่เคยไกลเกินกว่าน้ีอาจจะเปลี่ยนบางส่วน
เล็กน้อย หรืออาจกลายเป็นภาพยนตร์ Sci-f ตามยุคสมัย แต่สุดท้ายพล็อตก็จะกลับมาดั่งเดิม

4.3 พระเอกเก่งเกินคน
     พระเอกภาพยนตร์แอ็คชั่นยุค 80 เปรียบเสมือนเทพพระเจ้าเดินดิน ไม่เคยเกรงกลัว

กองทัพมหาประลัยของศัตรู ไม่เคยกลัวกฏหมาย อาวุธ หรือแม้แต่สะเก็ดระเบิดที่กระเด็นอยู่ พระเอก
เหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่ชอบลุยเป็นทีม มักจะลุยเดี่ยว ปืนกลกระบอกเดียว มีดพก ระเบิด และกำป้ันแต่
พระเอกภาพยนตร์แอคชั่นยุค 80 สามารถถล่มกองทัพศัตรูนับ100 หรือแมแ้ต่ค่ายทหารเวียดนามให้
เหมือนกองทัพสหรัฐทิ้งระเบิด แต่น้ีคือพระเอกลุยคนเดียว

     พระเอกภาพยนตร์แอ็คชั่นส่วนใหญ่ทักษะจะเข้าข้ันพระเจ้า ทั้งปืน มีด การขับรถ
ขับคอปเตอร์ เครื่องบิน จูนวิทยุ การคำนวณสารเคมีให้เกิดระเบิด การพูดได้ 200ภาษาทั่วโลก การ
สร้างอาวุธ ผสมดินปืน สร้างป้อมปราการณ์ ปล่อยเลเซอร์ ยิงร็อคบัสเตอร์ โชริวเคน ฮาโดเคน อาย
สลักเกอร์ สามารถทำได้หมด พระเอกบางคน สามารถเข้าประชิดศัตรูถือปืนอย่างรวดเร็ว พร้อมโชว์
ทักษะการต่อสู้ด้วยการหักกระดูก ไม่มีแผลให้เขาแม้แต่แผลเดียว

4.4 ฉากแอ็คชั่นแบบลูกผู้ชาย
     ฉากแอ็คชั่นในภาพยนตร์ยุคน้ี  ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบการใช้สเปเชี่ยลเอฟเฟค ต่อย

เตะหมุนกล้อง เน้นการขับพาหนะเป็นหลักแต่น้ีไม่ใช่สำหรับภาพยนตร์แอ็คชั่นยุค80 เพราะยุค 80 คือ
ยุคของการกราดกระสุน ระเบิด และการเตะต่อย

     ภาพยนตร์แอ็คชั่นยุค 80 ส่วนใหญ่ จะเน้นฉากแอ็คชั่นที่  พระเอกจะหยิบปินข้ึนมา
กวาดศัตรูที่อยู่ข้างหน้าให้ โดยมุมกล้องถ่ายไปที่ ฉากพระเอกยิง ภาพตัดไปที่ศัตรูที่โดนปืนพระเอกยิง
ตาย สลับกันไป  ต่อจากน้ันพระเอกจะปาระเบิด ภาพจะตัดไปที่ฉากระเบิด สร้างความเพลิดเพลินแก่
คนดูอย่างยิ่ง  บางเรื่องมีฉากขับรถ  ขับเฮลิคอปเตอร์  ซ่ึงฉากขับรถน้ันส่วนใหญ่จะเป็นขับรถไล่ล่าชน
กันไปมา แต่ถ้าเป็นคอปเตอร์ ส่วนใหญ่จะเป็น2แบบ

     - พระเอกขับ ยิงปืนกวาดศัตรูตายทั้งฉาก
     - ศัตรูขับ จะไล่ยิงพระเอกแต่ไม่โดนแม้จะยิงมิซไซล์ก็ตาม และสุดท้ายจะโดน  

พระเอกยิงRPG พังทุกครั้งไป
     ด้านความสมจริง ภาพยนตร์แอ็คชั่นยุค 80 ไม่มีความสมจริงเพราะทุกๆ ฉากแอ็คชั่น

ในภาพยนตร์จะอุดมไปด้วยความเกินจริง ส่วนการสู้ด้วยการเตะต่อย จะเน้นการต่อยกันด้วยพลังกาย
ต่อยช้าๆ เอาของมาฟาด แต่จะไม่มีมุมกล้องหมุนไปมา มุมกล้องจะให้ดูฉากเน้นๆชัดๆ ใครชกใคร  

     กว่า90%ของภาพยนตร์แอ็คชั่นยุค 80 จะได้รับเรท R ซ่ึงมีความรุนแรงสูง ไม่ใช่
เพราะคำหยาบในภาพยนตร์ หากแต่เป็นเลือดและความโหด ภาพยนตร์แอ็คชั่นในยุค 80 มักจะอุด
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ไปด้วยเลือด ยิงกันเลือดกระจาย ตัวระเบิด แขนขาขาดเป็นประจำ แม้เอฟเฟคจะดูหลอกๆ แต่ก็สร้าง
อารมณ์ร่วมกับฉากแอ็คชั่นของภาพยนตร์ได้อย่างดี

     ความเป็นจริงแล้วภาพยนตร์แอ็คชั่น 80 ที่ถูกพูดถึงยุคน้ีมากกว่า น่าจะเป็นเพราะ
ว่าภาพยนตร์พวกนี้ผ ูกพันธ์กับคนมากกว่า หลายคนตอนเด็กๆอาจจะเคยดู จะรู้ส ึกผูกพันธ์กับ
ภาพยนตร์พวกนี้มากกว่าและการที่ภาพยนตร์แอ็คชั่น 80 เสือ่มความนิยมน่าจะเป็นเพราะการเข้ามา
ของคอมพิวเตอร์กราฟฟิคที่สร้างสรรค์ฉากต่างๆออกมาได้อย่างน่าตื่นตา ตื่นใจ ผู้คนจึงสนใจ มากกว่า
ที่จะมาดูภาพยนตร์แอ็คชั่นที่พลอ็ตเดิมๆ ฉะนั้นภาพยนตร์แอ็คชั่นยุค 80 จึงเร่ิมหายไป ในยุคปัจจุบัน
อาจจะมีคนเริ่มหยิบภาพยนตร์แนวน้ีมาระลึกความหลังมากข้ึน หากแต่ในอนาคต ภาพยนตร์แอ็คชั่น
ยุค 80 ก็อาจจะกลายเป็นแค่ตำนานที่หายไป เมื่อภาพยนตร์แอ็คชั่นยุค 2000 เข้ามาแทนที่

     จากที่กล่าวมาข้างต้น ในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อราษฎร์บังหลวงน้ันได้
ถูกนำมาใช้ในการเขียนบทภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่อง Overshadow ที่เกิดการ
ทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการตำรวจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ ในส่วนของเทคนิคการสร้าง
ภาพยนตร์ Stop motion เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ประเภท Action Sci-f และเสนห่์ภาพยนตร์
แอ็คชั่นยุค 80 น้ันได้ถูกนำมาใช้กับภาพยนตร์เรื่องน้ีในส่วนของการถ่ายทำการวางมุมกล้องและตัดต่อ
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บทที่  3

การเก็บข้อมูล

รูปแปบบการเก็บข้อมูล
การเกบ็ข้อมูลเพื่อผลิตผลงาน “การสรรค์สร้างภาพยนตร์ Animation ด้วยเทคนิค

Stop motion เรื่อง Overshadow ” เป็นการศึกษาเรื่องคอรัปชั่นและเทคนิคการสร้างภาพยนตร์
ประเภทแอคชัน โดย การถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ ภาพยนตร์ Animation stop motion ซ่ึงศึกษา
และค้นคว ้า ข ้อมูลผ่าน Search Engine ได ้แก ่ www.google.com และ www.youtube.com
เป็นต้น ทั้งน้ีได้ แบ่งการเก็บข้อมูลในแต่ละด้านไว้ดังน้ี 

1. ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 
2. อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 
1. ภาพยนตร์ชุด The fast and the furious เป็นภาพยนตร์ชุดอเมริกันแนวรถแข่ง

เริ่มสร้างภาคแรกเมื่อปี ค.ศ. 2001 ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 ภาค
1.1 The Fast and The Furious (2001)
1.2 2 Fast 2 Furious (2003)
1.3 The Fast and The Furious: Tokyo Drift (2006)
1.4 Fast & Furious (2009)
1.5 Fast Five (2011)
1.6 Fast & Furious 6 (2013)

การดำเนินเรื่อง แนวคิดของเรื่อง มุมกล้อง เทคนิคการตัดต่อ เกือบทั้งหมดล้วนได้รับแรง
บันดาลใจมาจาก ภาพยนตร์ช ุด The fast and the furious ทั้งส ิ้น โดยการศึกษาเทคนิคใน
ภาพยนตร์ชุดน้ีใช้ ตั้งแต่ภาค 1 - 6 เช่น การเปิดฉากด้วยภาพกว้าง (LS) เพื่อให้เห็นภาพกว้างและเหตุ
การที่จะเกิดข้ึน การเริ่มต้นเรื่องราวด้วยฉากแอคชัน ก่อนที่จะเข้าฉากเล่าเรื่อง ในฉากแอคชันที่เน้น
อารมณ์ความมันส์ จะใช้การเปลี่ยนคัททุกๆ 2 วินาที เป็นต้น
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ภาพ 3-1 จากภาพยนตร์เรื่อง Fast Five (2011)

ภาพ 3-2 จากภาพยนตร์เรื่อง Fast & Furious (2009)
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2. ภาพยนตร์เรื่อง Pacifc Rim เป็นภาพยนตร์แนว ไซไฟสัตว์ประหลาด อเมริกันปี
ค.ศ. 2013 กำกับโดยกีเยร์โม เดล โตโร และเขียนบทโดยกีเยร์โม เดล โตโร และทราวิส บีแชม ผลิต
โดยเลเจนดารี พิกเจอร์ส และจัดจำหน่ายโดยวอร์เนอร์บราเธอร์สพิกเจอร์ส

เมื่อกองทัพสัตว์ประหลาดที่โหดร้ายในนามของ ไคจู อุบัติขึ้นมาจากทะเล จึงเกิด
สงครามที่คร่าชีวิตผู้คนนับล้าน ในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ ไคจู ทำให้มีการประดิษฐ์คิดค้น
จึงต้องสร้างอาวุธที่หลายประเทศผสมเทคโนโลยี่วิศวกรมชั้นสูง หุ่นยนต์ยักษ์ที่เรียกว่า เยเกอร์ส เพื่อ
ต่อกรกับไคจูสัตว์ประหลาดจากใต้มหาสมุทร ซ่ึงต้องควบคุมพร้อมกันโดยผู้ควบคุม 2 คน จิตของพวก
เขาจะถูกเช่ือมต่อกับสะพานกระแสจิต เยเกอร์สสามารถปกป้องมนุษย์ได้ในช่วงระยะหนึ่ง จนกระทั่ง
ไคจูมีวิวัฒนาการจนเหนือความสามารถของหุ่นยนต์ยักษ์ ทำให้โครงการเยเกอร์สถูกปลดระวาง แต่ ส
แตกเกอร์ (อิดริส เอลบา) ผู้ดูแลโครงการน้ีไม่ยอมท้อถอย ดึงตัวอดีตผู้ควบคุมเยเกอร์ส ราลีห์ (ชาร์ลี
ฮันแนม) มารวมตัวกับ มาโกะ (ริงโกะ คิคุจิ) และผู้ควบคุมเยเกอร์สคนอื่นๆ เพื่อต่อสู้กับหายนะล้าง
โลกที่กำลังทวีคูณ ในปี 2013 , เมือง มนุษย์ มาอยู่ภายใต้ การโจมตี โดย Kaijus: extradimensional
สัตว์ ขนาดมหึมา ที่ลุก จากพอร์ทัล interdimensional บนพื้นของมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อต่อสู้กับ
พวก ประเทศใน แถบมหาสมุทรแปซิฟิก สร้าง Jaegers: เครื่องจักร ขนาดมหึมา อย่างเท่าเทียมกัน
มนุษย์

ส่วนหนึ่งการสร้างภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่อง Overshadow ในส่วน
รายระเอียดทางด้าน ไซไฟ เช่นฉากในหน่วยปฏิบัติการพิเศษ(PMSF) ชุดเรื่องแบบ คอมพิวเตอร์ ยาน
ยนต์ หุ่นรบต่างๆ น้ันได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim 

ภาพ 3-3 จากภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim
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ภาพ 3-4 จากภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim

ภาพ 3-5 จากภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim

3. ภาพยนตร์เรื่อง Iron Man 2 เป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโรอเมริกัน ในปี 2553 ที่สร้าง
จากตัวละครการ์ตูนของมาร์เวลเรื่อง ไอรอนแมน สร้างโดยมาร์เวลสตูดิโอและพาราเมาต์พิกเจอส์ เป็น
ภาคต่อของภาพยนตร์ที่ออกฉายปี พ.ศ. 2551 ไอรอนแมน, กำกับโดยจอน แฟฟโรว์ นำแสดงโดยโร
เบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ในบทโทนี สตาร์ก เศรษฐีพันล้าน และยังเป็นทีรู้จักในนามไอรอนแมน

โดยได้รับแรงบันดาลในในการออกแบบ คอมพิวเตอร์โฮโลแกรมแบบ HUD ( Head-up
display ) มาจากฉาก Vanco search , Boot up , Monitor sequence เป็นต้น
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ภาพ 3-6 จากภาพยนตร์เรื่อง Iron Man 2

ภาพ 3-7 จากภาพยนตร์เรื่อง Iron Man 2

ภาพ 3-8 จากภาพยนตร์เรื่อง Iron Man 2
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4. Lego stop motion เรื่อง Droits d'Auteur ผลงานจาก Henri & Edmond ฉาย
ทางช่องยูทูปทั้งตัวภาพยนตร์และเบื้องหลังการถ่ายทำ เน้ือเรือ่งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของ
ตัวเอกที่โหลดเพลง Mp3 แทนการซ้ือซีดีลิขสิทธิ์ ทำให้ต้องหนีตำรวจหน่วยป้องการการละเมิดลิขสิทธิ์
ที่มาล้อมบ้านจงึเกดิการหลบหนีไล่ล่าขึ้น โดยศกึษาเทคนิคการสร้าง Animation Stop motion เช่น
การแอนิเมทตัวละคร จังหว่ะการเคลื่อนไหว การเซ็ตฉาก รวมถึงโปรแกรมที่ใช้และเทคนิคสำหรับ
Stop motion

ภาพ 3-9 จากภาพยนตร์ Animation เรื่อง Droits d'Auteur

ภาพ 3-10 จากภาพยนตร์ Animation เรื่อง Droits d'Auteur (Behind-the-scene featurette)

5. Sub Wars ภาพยนตร์ Animation 2 มิติ สร้างข้ึนโดย Sean Soong นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย Communication University of China (CUC) ฉายทางช่องยูทูป เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ
เด็กวัยประถมที่น่ังอยู่ในขบวนรถไฟใต้ดิน เห็นชายชราคนหน่ึงเดินข้ึนรถมา เด็กคนน้ันจะลุกให้ชาย
ชรานั่งแต่แม่ของเขาห้ามไว้ ชายชราที่เห็นผูค้นทีน่ัง่อยูบ่นทีน่ัง่ของรถไฟนัน้มีแต่หนุม่สาวและคนวัย
ทำงานที่ทำทีไม่สนใจไม่เสียสละที่น่ังให้จึงเกิดความคับแค้นใจและฆ่าบุคคลพวกนั้นทั้งขบวนรถไฟ แต่
ทั้งหมดน้ันเป็นเพียงความคิดของเด็กน้อยคนน้ัน แล้วเหตุการณ์ที่เด็กคนน้ันคิดก็เกิดข้ึนจริง
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โดยแนวคดิในการลำดับและการดำเนินเรื่องการจินตนาการเหตุการณ์ที่เกินจริงของตัว
ละครต่อสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดข้ึน ในภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่อง Overshadow
ได้รับแรงบัลดาลใจมาจาก ภาพยนตร์ Animation เรื่อง Sub Wars

ภาพ 3-11 จากภาพยนตร์ Animation เรื่อง Sub Wars

ภาพ 3-12 จากภาพยนตร์ Animation เรื่อง Sub Wars

ภาพ 3-13 จากภาพยนตร์ Animation เรื่อง Sub Wars
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อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone)
เน้นไปทางด้าน แอคชันผสมไซไฟกึ่งอนาคตจึงเป็นการผสมผสานกันของภาพยตร์หลายๆ

เรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่องน้ี เช่นเรื่อง The
Fast and The Furious, Pacific Rim, Iron Man, Triple X (xXx), Sky Fall, Starwars เป็นต้น

ภาพ 3-14 จากภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim

ภาพ 3-15 จากคลิป Motorcycle vs. Car Drift Battle 3 ทางยูทูป

ภาพ 3-16 จากภาพยนตร์เรื่อง Fast & Furious (2009)
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บทท่ี  4

ผลการศึกษา 

จากการค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตภาพยนตร์ Animation
Stop motion เรื่อง Overshadow เป็น ภาพยนตร์ท่ีผู้จัดทาต้องการนาเสนอประเด็น การคอรัปชั่น
ของตำรวจและนักธุรกิจ และนำเสนอเทคนิคการถ่ายประเภทแอคชัน ไซไฟในรูปแบบ Stop motion
และการสร ้างภาพยนตร ์ Animation ให้ออกมาตามความต้องการของ ผู้จ ัดทานั้น ต ้องผ่าน
กระบวนการงานสร้างภาพยนตร์ดังจะปรากฏในข้ันตอนตามต่อไปน้ี 

 
การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1. แก่นเรื่อง (Theme) 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจหรือตำแหน่งใหญ่ ก็ไม่อาจปิดบังความผิดที่ก่อได้ 

2. เค้าโครงเรื่อง (Plot)
เกิดเหตุโจรกรรมข้ึนที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และข่าวโกดังสินค้าใหญ่โดนถล่ม ทำให้

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ต้องเข้าไปสืบหาตัวคนร้าย จนเจอเบาะแสบางอย่าง ไม่นานนักเขาถูก
อธิบดีกรมตำรวจเรียกเข้าพบ ระหว่างทางที่ไป กรมตำรวจเขาไปเจอกับผู้ต้องสงสัยเข้า ทำให้เกิดการ
ไล่ล่าอย่างดุเดือดข้ึน แต่ท้ังหมดเป็นเพียงแค่ความคิดของเขา เขาเข้าไปพบอธิบดี และได้รับคำสั่งให้
หยุดการสืบสวนคดีโจรกรรมปืน และ คดีระเบิดโกงดังใหญ่ แต่เขาก็ตลบหลังอธิบดีกรมตำรวจ โดย
การนำหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมทั้งอธิบดีและนักธุรกิจใหญ่ที่อยู่เบ้ืองหลังเรื่องทั้งหมด

3. เรื่องย่อ (Synopsis) 
เมื่อคืนทีผ่่านมาเกิดการโจรกรรมขึ้นที่ศูนย์วิจัยพัฒนาอาวุธและยานยนต์ของหน่วย

ปฏิบัติการพิเศษ PMSF (Playmo Spacial Force) และมีข่าวโกดังสินค้าหลักขนาดใหญ่ของนักธุรกิจ
รายใหญร่ายหนึ่งโดนถล่มยับในคืนเดียวกันและมีร ่องรอยของกระสุนจากปืนที่หายไป ทำให้
Ares นายตำรวจหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ  ต้องเข้าไปสืบหาข้อมูลคนร้ายที่ มาขโมยปืนพิเศษรุ่น
ใหม่ อานุภาพร้ายแรง สามารถทำให้รถระเบิดได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียว ที่ทางหน่วย PMSF ได้วิจัย
และพัฒนาข้ึนเพื่อใช้ในการปราบกองกำลังก่อการร้าย เขาสืบจนเจอเอกลักษณ์ของหนึ่งในคนร้าย คือ
รอยสัก ที่ต้นแขนด้านซ้าย คล้ายกับสัญลักษณ์ของเครือข่ายนักธุรกิจนาม Dominic ทีกุ่มเศรฐกิจของ
ประเทศไปกวา่ครึง่และเป็นคู่แข่งรายสำคัญกับนักธุรกิจที่เพิ่งโดนถล่มโกงดังสินค้าจนย่อยยับไม่นาน
นักเขาถูกอธิบดีกรมตำรวจเรียกเข้าพบ ระหว่างทางที่เขาไปกรมตำรวจ เขาได้เจอกับคนร้ายที่มีรอยสัก
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ที่ต้นแขนด้ายซ้าย ณ สี่แยกไฟแดงแห่งหน่ึง เขาขับรถไล่ล่ามอเตอร์ไซค์คนร้ายอย่างดุเดือดทั้งเรียก
กองกำลังเสริม ตั้งด่านสกัด ส่งหุ่นยนต์รบออกมาไล่ล่า แต่คนร้ายก็ยังหนีรอดไปได้ แลว้จู่ๆก็มี
เฮลิคอปเตอร์ลำหน่ึงบินมาจอดขวางถนนตรงสี่แยกไฟแดงพอดี ในเฮลิคอปเตอร์น้ันมี นักธุรกิจใหญ่
นาม Dominic และ อธิบดีกรมตำรวจ เข้ามาขวางการจำกุมคนร้ายของเขา แต่ทั้งหมดน่ันก็เป็นเพียง
แค่ความคิดของเขา เขาหันไปมองชายที่มีลักษณะเหมือนคนร้าย แต่เขาไม่ได้มีรอยสักที่ต้นแขนด้าน
ซ้าย เมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว เขาจึงมุ่งหน้าไปพบอธิบดีกรมตำรวจ ทันทีที่เขาไปถึง
อธิบดีสั่งให้เขายกเลิกการสืบเรื่องปืนที่หายไปและคดีระเบิดโกดัง เพราะพวกเขาคือลูกชายของ
Dominic แต่ Ares ก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อคำสั่งน้ัน และตลบหลังอธิบดีกรมตำรวจด้วยการเข้าจับกุมโดย
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยในกรมตำรวจน้ัน ทำให้ อธิบดี
กรมตำรวจ Dominic และลูกชายทั้ง 2 ที่เป็นคนร้าย ถูกจับกุมในที่สุด

4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
ฉาก   1   ภายใน   /   โซน พัฒนายานรุ่นใหม่ และ จุดเกิดเหตุ   /   กลางคืน

โซนทั้งโซนถูกตัดไฟอย่างไม่ทราบสาเหตุ ทําให้ทุกอย่างมืดสนิทไปหมด Nicholas และ
Vincent ลูกชายของนักธุรกิจรายใหญ่ของ Playmo Republic และ Covet เจ้าหน้าที่ในหน่วย
PMSF ผู้ที่เป็นหนอนบ่อนไส้ของหน่วย กำลังเข้ามาขโมยปือเลเซอร์พิเศษประจำยาน FLZ-3 สีขาวที่
ตั้งอยู่บนพื้นยกระดับวงกลม Mirobo หุน่ยนต์สีขาวตัวน้อยยืนแอบอยู่ตรงกําแพงตรงช่องทางเข้าของ
โซน และใช้สายตาของมันที่มองเห็นในที่มืดและเป็นกล้องบันทึกได้ในตัว แอบบันทึกภาพเหตุการณ์
โจรกรรม ปืนประจํายาน FLZ-3 
ฉาก   2   ภายใน   /   ทางเข้าฐานบัญชาการลับ   PMSF /   กลางวัน 

โถงทางเดินลาดยาวไปยังประตูเหล็กหนา ทางเข้า หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (PMSF
Playmo Spacial Force) ที่ผนังมีป้ายติดกฎข้อบังคับเบื้องต้นภายในศูนย์แห่งนี้ ด้านข้างของแผ่น
ป้ายมีจอขนาดใหญ่ฉายภาพนักข่าวรายงานข่าว การโจรกรรมปืนเลเซอร์พิเศษที่มีอานุภาพร้ายแรง
ของหนว่ย PMSF ที่เป็นผู้นาํทางด้านเทคโนโลยีล้ําสมัย ประตูเหล็กเปิดออก Ares M. Knightley
หัวหน้าหน่วย PMSF ในชุดปติบัติการของหน่วย ที่ข้อมือมี Wrist watch สีดำยาว เพื่อจำแนกบุคคล
ที่จะสามารถเข้าไปในโซนพิเศษต่างๆได้ เขาเดินผ่านประตูเข้ามา ในมือถือหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง พาด
หัวข่าว โกดังสินค้าหลักขนาดใหญ่ของนักธุรกิจรายใหญ่นาม Eric Jones คู่แข่งคนสําคัญของ
Dominic Deschanel นักธุรกิจมหาอำนาจกุมเศรษฐกิจไปกว่าครึ่งของ Playmo Republic โกดัง
สินคา้ของ Eric ถกูถล่มอย่างยอ่ยยับความเสียหายประเมินค่าไม่ได้ Ares เดินไปตามทางเดินจนออก
จากโถงไป 
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ฉาก   3   ภายใน   /   โซน ห้อง   LAB   ทดลองของ   Dr.Autom /   กลางวัน
Ares เดินเขา้มาในโซนทํางานแต่ละโซนของหน่วย PMSF เพือ่ผ่านไปยังโซนในสุดทีเ่ป็น

โซนพัฒนายานลําใหม่และเป็นจุดเกิดเหตุโจรกรรมขึ้น แตใ่นโซนแรกที่เขาเจาะจงเข้าไปเป็นโซนห้อง
LAB ของ Dr.Autom ที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่มรีะบบความปลอดภัยชั้นสูงรักษาความปลอดภัยด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในโซนน้ี ผู้ที่จะผ่านเข้าไปได้ต้องมี Wrist watch สีนำ้เงินขึน้
ไปเท่านั้น Ares นำ Wrist watch สีดำของเขา ไปจ่อที่บริเวณที่รับเซ็นเซอร์ของตัวเครื่อง ที่คล้ายกับ
Finger Scaner ทั่วไป แต่เครื่องน้ีใช้รับเซ็นเซอร์จาก Wrist watch เพื่อสั่งให้เครื่องทำงาน และเครื่อง
จะเปิดระบบสแกนดวงตา Ares ดวงตา มีข้อความปรากฎที่หน้าจอ ระบุชื่อและตำแหน่งของเขา
ประตูของโซนเปิดออก เขาเดินเข้าไป ด้านในโซนน้ีมีผนังและพื้นเป็นเหล็กหนาเหมือน โซนอื่นๆ แต่
พิเศษกว่าที่มีผนังเตี้ยๆสีขาวข้ึนมาอีกชั้นหน่ึง เป็นผนังกลไกไฟฟ้า เป็นที่เก็บวางอุปกรณ์ และมีแท่น
สีน้ำเงินยึดติดหุ่นยนต์ขนาดเท่าคนไว้กับผนัง เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบหรือ ซ่อมแซม อีกด้านของ
ผนังจะมีมือกลช่วยในการประกอบหรือแม้แต่ หยิบจับเครื่องมือให้ Dr.Autom กลางห้องมีโต๊ะ X-Ray
สีเขียวมะนาว ฐานด้านล่างเป็นสีน้ำเงิน บนโต๊ะมีหุ่นยนต์อีกตัวที่ยังประกอบไม่เสร็จนอนอยู่ ถัดจาก
โต๊ะ X-Ray เป็นโต๊ะวางอุปกรณ์ขนาดเล็กสีน ้ำเงินขาว วางอุปกรณ์และหลอดทดลองมากมาย Ares
ทักทาย Dr.Autom ที่กําลังผสมสารบางอย่างในหลอดทดลอง เขาเดินไปที่ตู้เก็บ Energy Crystal
(EC) ลักษณะเครื่องคล้ายตู้อบเด็กแรกเกิดท่ีเคลื่อนที่ได้ ตู้น้ีเป็นเครื่องวัดคลื่นวัดไฟฟ้าและอัดกระแส
ไฟฟ้าของ EC กอ้นหิน Crystal สีแดงๆใสๆ ไม่สามารถสัมผัสได้ดว้ยมือเปล่าต้องมีเครื่องมือป้องกัน
อย่างดีในการหยิบเท่านัน้  EC เป็นแหล่งกําเนิดพลังงานของยานยนต์ รุ่นใหม่ของหน่วย PMSF ที่อยู่
โซนในสุดและมีระบบรักษาความปลอดภยัรองลงมาจากโซนแห่งนี ้  EC เป็นสิง่สำคัญทีท่างหน่วยดูแล
รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เขาตรวจสอบว่าเกิดความเสียหายหรือไม่ และหันไปหยิบกล่อง
Electronic บรรจุ EC ที่ข้างๆตู้อัดกระแสไฟฟ้าเขาใช้ Wrist watch ยิงไปที่กล่องเพื่อปลดล็อคและ
เรียกอุปกรณ์หยิบ EC ออกมาเขาเปิดตู้ เขาคีบ EC ก้อนหนึ่งมาใส่กล่องบรรจุปิดตู้อัดกระแสไฟฟ้า
ก่อนจะเดินออกจากโซนห้อง LAB ไป
ฉาก   4   ภายใน   /   โซน สนามทดลองและฝึกซ้อม หุ่น   ZRT- Force /   กลางวัน

ภายในโซนนี้ผนังและพื้นเป็นเหล็กหนากันกระสุนและปูพื้นด้วยหญ้า เป็นสนามหญ้า
ลาดยาวไปคล้ายกับสนามยิงปืนกลางแจ้ง แต่ที่น่ีเป็นในร่ม ปลายสนามเป็นเป้ายิงปืนให้ทดสอบปืน
จากหุ่นรบ ZRT- Force ทีข่ับโดยเจ้าหน้าทีต่ํารวจทมี PMSF กําลังซ้อมยิงปืนใหญ่อยู่ และ มีวิศวกร
ประจําเครื่อง ยืนควบคุมดูแล และ จดบันทึกอยู่รอบนอกสนาม Ares เดินเข้ามาและผ่านโซนน้ีไป 
ฉาก   5   ภายใน   /   โซน ประกอบและซ่อมแซมยานยนต์   /   กลางวัน 

Ares เดินมาถึงโซนรองสุดท้ายก่อนถึงโซนในสุดที่เป็นจุดเกิดเหตุ ในนีเ้ป็นโซนประกอบ
และซ่อมแซมยานยนต์ของหน่วย ภายในโซนมีพื้นและผนังเหล็กหนาเหมือนกับโซนอื่นๆ แต่จะมีผนัง
เตี้ยๆสีเทาและขาว มีอะไหล่ ยึดติดกับผนัง และอุปกรณ์ซ่อมยาน ขวดน้ำมันเครื่อง วางอยู่ที่ชั้นวาง
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ของผนัง กลางห้องมีรถบรรทุกปืนเลเซอร์ขนาดใหญ่มีเจ้าหน้าที่กำลังทดสอบปืน ข้างๆเป็นรถ Robo
Truck คันใหญ่สีดําม่วงด้านข้างตัวยานติดที่ยิง Missile ส่วนด้านหลงัเปิดออกเพื่อยิงจรวจดาวเทียม
วิศวกรประจํายานแต่ละลํากําลังซ่อมแซมตรวจเช็ค โดยที่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วย PMSF เดินเช็คยาน
และคอยช่วยงานอยู่ Ares เดินเข้ามาและผ่านออกจากโซนน้ีไป 
ฉาก   6   ภายใน   /   โซน พัฒนายานรุ่นใหม่ และ จุดเกิดเหตุ   /   กลางวัน 

ด้านหน้าของโซนมีตำรวจหน่วย PMSF 2 นายยืนรักษาความปลอดภัยที่หน้าทางเข้า เจ้า
หน้าที่เปิดประตูโซนให้ Ares ด้านในโซนน้ี ผนังและพื้นเป็นเหล็กหนาเหมือนกับทุกโซน ตรงกลางเป็น
พื้นยกระดับวงกลมสีขาว คล้ายที่จอดเฮลิคอปเตอร์ มีทางลาดยาวข้ึนไปบนพื้นยกระดับ ปลายทาง
แยกด้านหน่ึงของพื้นยกระดับมีแท่นสีขาวต้ังข้ึนมา ส่วนบนของแท่นน้ันเป็นคอมพิวเตอร์ควบคุมยาน
ตรงกลางของพื้นยกระดับมียาน FLZ – 3 จอดไว้อยู่ ยานสีขาวรุ่นใหม่ที่เพิ่งถูกพัฒนาข้ึนมา รูปร่าง
คล้ายรถยนต์แต่ไม่มีล้อทั้งสี่ เป็นส่วนของ Turbo แทน กระโปรงหน้าของยานเป็นแบบใส ไว้บรรจุ
กลอ่ง Electronic บรรจุ Enery Crystal (EC) ที่เป็นแหล่งพลังงานของยาน ยานลําน้ีใช้เป็น กระจก
ครอบเปิดปิดอัตโนมัติ แทนประตู ส่วนด้านข้างของพื้นยกระดับ มียาน AIBT สีแดงเทารูปทรงคล้าย
สามเหลี่ยมจอดอยู่ ใช้กระจกครอบแทนประตูเช่นกัน ใช้ใบพัดกําลังสูงในการเคลื่อนที่ของยาน มีช่อง
ใส่กล่อง Electronic บรรจุ EC อยู่ที่ห้องคนขับ บริเวณยานลำนี้มี นายตำรวจรองหัวหน้าหน่วย
PMSF Pilot ของยาน AIBT และ วิศวกรกับ Covet ผู้ช ่วยวิศวกรในชุดสีแดงประจำยาน AIBT
ระหว่างที่ Ares กำลังเดนิผ่านยาน AIBT เพื่อที่จะไปทีท่างลาดเชื่อมต่อกับพื้นยกระดับวงกลม Pilot
ยาน AIBT ที่ยืนเลยจากไปไม่ไกลจากตัวยานนัก กำลังตรวจเช็คการทำงานของปืนประจำยาน โดยที่
ปืนประจำยานลำน้ีจะทำงานได้น้ันต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พิเศษเฉพาะตัวที่ Pilot จะพกติดตัวไว้ ไฟสี
แดงขึน้ที่อุปกรณ์พิเศษ บริเวณกลางกระบอกปืนมีเลเซอร์วิง่ผ่านแสดงถึงการพร้อมใช้งาน Covet
Venal ผู้ช่วยวิศวกรประจำยาน AIBT แอบยืนมอง Pilot ใช้งานปืนประจำยาน เขาหันหลังและจะเดิน
ออกไป แต่ไปชนเข้ากับ Ares ทำให้กล่อง Electronic บรรจุ EC หล่นลงกระแทกพื้น ฝากล่องเปิด
ออก EC กระเด็นออกมาโดนพื้นทำให้พื้นเป็นรอยไหม้เหมอืนโดนระเบิดขึ้นมาทันที Covet ตกใจมาก
เมื่อเห็นคนที่ตนชนคือ Ares เขารีบโค้งคำนับ และ รีบไปเก็บ EC แต่เมื่อมือของเขาสัมผัสโดน EC เขา
สะดุ้งและเอามือออกทันที มือของเขามีรอยไหม้ Ares ใช้อุปกรณ์มาคีบเก็บไป Covet มวัแต่สนใจมือ
ตัวเองจึงไม่ได ้มองว่า Ares หยิบ EC ไปด้วยวิธ ีไหนแต่พอเขาห ันไปมอง Ares ก็เด ินถือกล่อง
Electronic บรรจุ EC ไปที่ทางข้ึนทางลาดแล้ว
ฉาก   7   ภายใน   /   โซน พัฒนายานรุ่นใหม่ และ จุดเกิดเหตุ บนพื้นยกระดับ   /   กลางวัน

Ares เดินขึ้นไปบนทางลาดไปหยุดที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ Myuji Reeves ในชุด
เครื่องแบบสีขาวน้ำเงินผู้มี Wrist watch สีน้ำเงิน เขาเป็นวิศวกรประจํายาน FLZ – 3 สีขาวบนพื้น
ยกระดับวงกลม ลําที่โดนโจรกรรมปืนประจำยานเพราะเป็นปืนรุ่นเดียวท่ีสามารถใช้งานได้เลยโดยไม่
ต้องเชื่อมต่อกับ ชิ้นส่วนของชุดเครื่องแบบของแต่ละคนที่เป็นระบบดิจิตอลและเป็นแบบเฉพาะตัว
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Myuji เข้ามาทาํความเคารพ Ares นอกจากจะเป็นวิศวกรแล้ว Myuji ยังเป็น Co-Pilot ให้กับ Ares
เป็นลูกน้องทีเ่ขาไว้ใจที่สุด Ares นำกล่อง Electronic บรรจุ EC มาใส่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดเพื่อ
ระบบ หลังจากที่เครื่องเปิด เขาก็ดึงกล่อง Electronic บรรจุ EC ออกจากแท่นคอมพิวเตอร์ ไปใส่ประ
โปรงหน้าของยาน ยาน Start ตัวข้ึน เขาเดินกลับไปที่แท่นคอมพิวเตอร์ แสงเลเซอร์ยิงลงมาจากด้าน
บนสาดไล่ไปตามยานตั้งแต่กระโปรงหน้าถึงท้ายยาน ขณะที่เลเซอร์กําลังทํางาน Myuji ใช้เครื่อง
เหมือนปืนเลเซอร์ ตรวจวัดหาสิ่งแปลกปลอมจากยาน Ares ดูข้อมูลยานทีข่ึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์สีขาวตัวน้อยเดินเข้ามาหา Ares แล้วฉายภาพคนร้ายด้วยตาของมันแต่ภาพมีขนาดเล็ก เขาจึง
เอาสายเน็ตเวิคเชื่อมโยงข้อมูลจากหุ่นยนต์เข้าคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ขึ้น Loading...
เลเซอร์ที่ยิ่งลงยานทํางานเสร็จ ฉายเป็นจอขนาดใหญ่ ข้ึนกลางอากาศ เป็นรูปรอยน้ิวมือ 2 รูป อีกจอ
หนึ่งขึน้เป็นรูป Random ค้นหาประวัติบุคคลจากรอยนิว้มือ Myuji ตรวจพบเส้นผมตกอยู่ที่กระจก
ยาน เครื่องแทบเล็ตในมือของเขาที่เชื่อมต่อกับเครื่องตรวจ ข้ึนข้อมูลและโครงสร้างของ DNA และ
ตรวจสอบหาเจ้าของเส้นผม ระหว่างน้ันข้อมูลที่เชื่อมต่อจากหุ่นสีขาว Load เสร็จจึงฉายข้ึนจอเลเซอร์
ใหญ่อีกจอข้างๆจอที่หาข้อมูลจากรอยน้ิวมือ ภาพเหตุการทั้งหมด ถูกฉายข้ึน 
ฉาก   8   ภายใน   /   โซน พัฒนายานรุ่นใหม่ และ จุดเกิดเหตุ บนพื้นยกระดับ   /   เวลาเดียวกัน

ภายในจอเลเซอร์ขนาดใหญ่น้ันเป็นภาพ ชาย 2 คนยืนอยูห่น้าแท่นคอมพิวเตอร์บนพื้น
ยกระดับวงกลม ไฟใน โซนน้ีถูกตัดทําให้มืดสนิท ชายคนแรกใส่เสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้นรองเท้าบูทผ้า
ปิดปากสีดํา และ หมวกกันน็อคสีเหลืองในมือถือโน้ตบุ๊คอยู่เครื่องหน่ึง ชายอีกคนใส่เสื้อแขนยาวพับ
แขนสเีทากางเกงขายาวรองเท้าบูทสีดําและผ้าพันคอสีเหลืองในมือถือปืนสไนเปอร์ ชาย 2 คนกําลัง
ทําการบางอย่างกับคอมพิวเตอร์แต่ไม่สําเร็จ คอมพิวเตอร์ไม่ทํางาน พวกเขาจึงเดินไปที่ยานสีขาวตรง
กลางพื้นวงกลมพยายามจะเปิดกระจกยานแต่เปิดไม่ออก ชายใส่หมวกกันน็อคสีเหลืองเปิดโน้ตบุ๊คข้ึน
มาเชื่อมต่อกับยาน ระหว่างที่เขาเชื่อมต่อ Ares เห็นอะไรบางอย่างที่ต้นแขนด้านซ้ายของชายใส่หมวก
กันน็อคสีเหลือง ระหว่างน้ันเองที่ Ares กำลังดูคลิปอยู่นัน้  Covet Venal ผู้ช่วยวิศวกรประจำยาน
AIBT เดินออกจากโซนไป  Ares หยุดภาพและ Close up ภาพเขา้ไปจนเห็นรอยสักที่คล้ายกับเครื่อย
ข่ายธุรกิจนาม Dominic Deschanel Wrist watch สดีำของ Ares แจ้งเต ือนการตรวจพบคล่ืน
สัญญาณโทรศัพท์ เขามองไปที่ Wrist watch แต่ยังไม่ทันเห็นว่าแจ้งเตือนอะไร ผลจากการตรวจรอย
นิ้วมือแสดงขึ้นมาเขาหันกลับไปที่หน้าจอทันที เป็นรูปและประวัติของ Nicholas และ Vincent
Deschanel ผลตรวจ DNA จากแทบเล็ตของ Myuji เสร็จสิ้น เขานําไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ที่
หน้าจอขึ้นรูปโครงสร้าง DNA และมันเชื่อมโยงกับรอยนิว้มือของ Nicholas ทันใดน้ัน ที่หน้าเลเซอร์
ขนาดใหญ่ ข้ึนคําสั่งเรียกเข้าพบของ อธิบดีกรมตํารวจ Ares เดินลงมาจากทางยกระดับ และเดินออก
จากโซนไป Myuji เข้าไปทํางานที่คอมพิวเตอร์แทน 
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ฉาก   9   ภายนอก   / Cafe /   กลางวัน
Cafe สีขาวขนาดเล็กกลางใจเมือง ตั้งอยู่ระหว่าง 2 ตึกใหญ่ มีตํารวจ 2 นายในชุดเครื่อง

แบบธรรมดา น่ังจิบน้ำชาอยูท่ี่โต๊ะหน้า Cafe สว่นอีกโต๊ะมลีูกค้าผู้หญิงนัง่รอของหวานจากบริกรที่กํา
ลังเดินมาเสริฟ Ares เปิดประตูสีเขียวของ Cafe และเดินออกมาด้วยชุดเครื่องแบบตํารวจธรรมดาเสื้อ
เชิ้ตสีขาวผูกเน็คไทสีน้ำเงิน เสื้อคลุมเครื่องแบบสีน้ำเงินที่ปลายแขนเสื้อมีคาดสีทองแสดงยศ กางเกง
สแลคพอดีตัวสีเทารองเท้าหนังสีดํา ไม่ใช่ชุดหน่วย PMSF เหมือนตอนอยู่ที่ฐาน เขาเดินไปที่รถตํารวจ
ที่จอดอยู่หน้าตึกข้างๆ Cafe และขับรถออกไป
ฉาก   10   ภายนอก   /   ถนนใหญ่ถึง สี่แยกไฟแดง   /   กลางวัน 

ใจกลางเมืองใหญ่ ตึกใหญ่ตึกน้องสร้างกันเรียงรายไปตามพื้นที่ ในเมืองแห่งน้ีวางผังเมือง
ไดเ้ป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนเหมือนใยแมงมุม Ares ขับรถมาตามถนนใหญ่ขนาด 4 เลน มีรถไม่มากนัก
เขาขับจนมาถึงสี่แยกไฟแดง เขาชะลอความเร็วและหยุดรถเมื่อพบว่าสัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดง มี
รถสีขาวคันหน่ึงขับมาจอดที่เลนข้างขวาของเขา เขาหันไปมองตามประสาคนชอบรถยนต์ รถคันน้ีเป็น
รถแต่งสีขาวหลังคาสีดํา คนขับเป็นผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวพับแขนสีเทา ผ้าพันคอสีเหลือง เมื่อเขาเห็น
คนขับก็น่ิงเหมือนคิดอะไรซักอย่าง แล้วจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์สีเหลืองคันหน่ึงมาจอดแทรกกลางระหว่าง
รถของเขากับชายต้องสงสัย เมื่อเขามองดูชายที่ขับมอเตอร์ไซค์ ใส่เสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้น ผ้าปิดปาก
สีดํา หมวกกันน็อคสีเหลือง ที่สําคัญเขามีรอยสักที่ต้นแขนซ้ายแบบเดียวกับ Nicholas ผูต้้องสงสัยใน
คดีโจรกรรมปืน อยู่ๆคนขับมอเตอร์ไซค์ก็หันมาเห็นเขาจ้องอยู่ เลยหันไปทางรถอีกคันและเร่งเครื่อง
ออกตัวไปเลยทั้งๆที่ย ังเป็นไฟแดงอยู ่ตามไปด้วยรถสีขาวคันนั้น เขาจึงมั่นใจว่า 2 ค นน้ันคือ
Nicholas และ Vincent ผู้ต้องสงสัยในคดีที่เขาสืบอยู่ สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวพอดี เขา
รีบขับตาม 2 คนน้ันไป แต่ Vincent ขับรถสีขาวแยกไปอีกทาง เขาจึงเลือกที่จะตาม Nicholas ไป
เพราะเขาเห็นของบางอย่างคล้ายด้ามปืนโผล่ออกมาจาก ช่องระหว่างตัวเครื่องมอเตอร์ไซค์กับเกราะ
รถ 
ฉาก   11   ภายนอก   /   ถนนใหญ่   /   กลางวัน 

Nicholas ขับหนไีปตามถนนใหญ่ 2 ข้างทางเปน็ตึกสูงใหญ่เรียงราย Ares ขับรถไลต่าม
มาติดๆ Nicholas ขับด้วยความเร็วปาดหน้ารถหลายคัน เขาขับมาจนเกือบถึงซอกตึกๆหนึ่งมีถนน
แคบๆสําหรับมอเตอร์ไซค์วิง่ได้ ก่อนที ่Nicholas จะถึงซอกนั้นเพียงนิดเดียว มีมอเตอร์ไซค์ตํารว
จนายถึงขับพุ่งออกมาจากซอกตกึหวังจะชนรถของ Nicholas ให้ล้มลง แต่เขาเบ่ียงมอเตอร์ไซค์ลง
ราบไปกับพื้น หลบมอเตอร์ไซค์ตํารวจได้อย่างสบาย และหมุนรถกลับข้ึนมาอย่างรวดเร็วและเร่งเครื่อง
ออกไป Ares กับนายตํารวจคนใหม่เร่งเครื่องตามไปติดๆ 
ฉาก   12   ภายนอก   /   ถนนใหญ่ ด่านเลเซอร์   /   กลางวัน 

Nicholas ยังคงขับด้วยความเร็วปาดหน้ารถคันอื่น พุ่งตรงไปตามถนนและมี Ares และ
นายตํารวจตามมาติดๆ ถนนด้านหน้าพวกเขาเป็น สามแยก แต่ก่อนถึงสามแยกเพียงเล็กน้อย ตํารวจ
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หน่วย PMSF กลุ่มหนึ่งเดนิออกมาจากซอกตึกพวกเขากดสวิตช์ มีเสาต้นเล็กๆ 2 ต้นโผล่ขึ้นมาจาก
ข้างทาง และปล่อยแผงเลเซอร์เข้าหากัน เป็นกําแพงเลเซอร์ขนาดเล็กขวางทางรถ Nicholas ที่เห็นดัง
น้ันก็หยิบปืนพิเศษที่ขโมยมาข้ึนมายิงเสา 2 ต้นน้ัน เสาเลเซอร์ทั้ง 2 ระเบิด ทําให้กลุ่มตํารวจที่ยืนตรง
นั้นตั้งตัวไม่ทันกระเด็นตามแรงระเบิด Nicholas ขับไปถึง สามแยกและเลี้ยวขวาไป Ares ทํามือให้
นายตํารวจที่ขับมอไซค์ตามมาไปดูพวกตํารวจที่กระเด็นจากแรงระเบิด และเขาขับตาม Nicholas ไป
ฉาก   13   ภายนอก   /   ซอยเล็ก   /   กลางวัน 

หลังจากทีเ่ลีย้วขวามาจาก สามแยกถนนเป็นถนน 2 เลน Nicholas ขับตรงมาเรื่อยๆ
แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย เล็ก ขนาดท่ีรถยนต์เข้าไม่ได้ Ares เร่งความเร็วไปเลีย้วซ้ายจากสี่แยกด้านหน้า
เขามองตาม Nicholas จากซอยเล็กๆหลายๆซอยที่ทะลุหากัน Nicholas ขับออกมาจากซอยเล็ก
เลี้ยวขวาเข้าถนนใหญเ่จอกับ Ares ทีเ่ลีย้วซ้ายมาจากสแียกและพุง่เข้าใส่เขา Nicholas เห็นดังนั้นเร่ง
เครื่องเข้าใส่ เมื่อรถของ Ares เข้ามาใกล้เขากระชากมอเตอรไ์ซค์ให้ดดีตัวขึ้นยกล้อลอยขึน้พอดีกับรถ
ที่เข้ามาถึง เขาไต่ไปบนกระโปรงหน้ารถไปถึงหลังคา ด้วยความเร็วของรถทั้งคู่ทําให้ Nicholas พุ่งตัว
ลอยกลางอากาศก่อนที่จะลงสู่พื้นถนน Ares ดริฟท์ รถหันกับไปทางเดิมจนพื้นถนนเป็ยรอยตามยาง
รถยนต์ เขาเร่งรถตามไปอย่างรวดเร็ว 
ฉาก   14   ภายนอก   /   ถนนใหญ่ ด่านโยนหิน   /   กลางวัน 

Nicholas เลี้ยวซ้ายเข้าถนนใหญ่ เขาเบรกรถและมองไปทางด้านหน้า เป็นถนน 2 เลน
รอบข้างเป็นตึกธรรมดาทั่วไป แต่ที่แปลกไปจากเดิมคือมีก้อนหินขนาดใหญ่หลายก้อนกลิ้งมาอย่างเร็ว
เบื้องหลังก้อนหินพวกนั้น ก่อนถึงสี่แยก มีรถบรรทุกหินสีเขียวขนาดใหญ่ ที่มีตำรวจหลายนายทั้งจาก
หน่วย PMSF และตำรวจทั่วไป ยืนอยู่บนรถพร้อมยกปืนข้ึนเล็งมาที่เขา Ares ที่ขับตามมาเห็นดังน้ันก็
ขับเลยไปอกีแยกหลบก้อนหินไปดักจับอยู่ตรงสี่แยกด้านหลังรถบรรทุก Nicholas เร่งเครื่องและ
ออกตัวพุ่งเข้าใส่ตำรวจอย่างรวดเร็ว ตำรวจที่เห็น Nicholas เร่งความเร็วเข้ามา และยังหลบหลีกก้อน
หินขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย จึงเทหินเพิ่มอีก หินกระเด็นไปกระแทกรถยนต์ท่ีจอดด้านข้างเสียหาย
หลายคัน Nicholas เร่งความเร็วเข้ามาเรื่อยๆ ตำรวจสาดกระสุนใส่เขา เขาชะลอความเร็ว หลบ
กระสุนไปมา
ฉาก   15    ภายนอก   /   ดาดฟ้าตึก   /   เวลาเดียวกัน

บนดาดฟ้าตึกสีขาวแห่งหน่ึง Vincent ยืนมองเหตุการณ์จากดาดฟ้าน่ิงๆ เขาหยิบปืน 
สไนเปอร์ข้ึนมาเล็ง แล้วค่อยๆยิงตำรวจทีละคนๆ
ฉาก   16    ภายนอก   /   ถนนใหญ่   /   กลางวัน

ตำรวจหลายนายโดนยิง ร่วงตกลงจากรถบรรทุก ตำรวจนายหน่ึงมองหาคนยิง พอมอง
ขึ้นไปที่ดาดฟ้า กถ็ูกยิงสวนมาพอดี Nicholas ที่เห็นตำรวจถูกยิง ก็เร่งความเร็วรถและขับไต่รถ
บรรทุก ลอยข้ามตำรวจที่ตั้งด่านรวมทั้งรถของ Ares ที่ขับมาดกัรอไปอย่างหน้าตาเฉย ตำรวจมอง
ตามตาค้าง Nicholas ขับรถออกไปจากบริเวณน้ันและ Ares ตามไป
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ฉาก   17    ภายนอก   /   ถนนใหญ่   /   กลางวัน
ณ ถนนอีกสายหน่ึง Vincent ที่ลงมาจากตึกเรียบร้อยขับไปตามถนน แล้วจู่ๆก็มีรถ

Truck สีดำม่วงคันใหญ่ขับมาจากด้านหลังไล่จี้เข้ามาอย่างรวดเร็ว Vincent ที่สังเกตเห็นความผิดปกติ
จึงเร่งความเร็วขึน แต่รถคนัน้ันก็เร่งตาม และเปิดระบบ Missile ขึน้เล็งเตรียมยงิใส่ Vincent เขาเห็น
ดังน้ันเลยขับรถเบ่ียงซ้ายขวาจนเล็งพลาด ยิงถูกรถคันอื่นระเบิดกระเด็นไปใส่รถอีกคัน
ฉาก   18   ภายนอก   /   ถนนใหญ่   -   ทางอ้อมตึก   /   กลางวัน

Vincent กับรถ Robo Truck ที่ขับไล่ล่ากันมาถึงสามแยก เจอกับ Nicholas ที่โดนไล่ล่า
จาก Ares พอดี หุ่นยนต์รบ ZRT- Force ทีข่ับโดยนายตำรวจหนว่ย PMSF โผล่ออกมาดัก Nicholas
และ Vincent ทางด้านหน้า และยิง Missile ใส่ทั้งคู่ แต่ทั้งคู่ไวพอหลบได้ Missile พลาดไปถูก Robo
Truck ระเบิดลอยไปทาง Ares เขาหักหลบได้ทันแต่ก็เสียหลักจนรถต้องหยุดลง ส่วนทาง Nicholas
และ Vincent เร่งความเร็วหนี หุ่นยนต์รบที่บินตามมาติดๆ ทางข้างหน้าเป็นถนน 2 เลนตรงไปและ
บังคับเลี้ยวซ้ายออ้มเป็นรูปตวัยขูนาดใหญ่ไปตามตึกเตีย้  ๆ  Vincent ขับรถเลี้ยวไปตามทางบังคับ แต่
Nicholas ขับพุ่งตรงไปข้างหน้าที่มีถังน้ำมันและไม้พาดอยู่ เขาขับไต่แผ่นไม้ข้ึนไปบนยอดตึกเตี้ยๆ หุ่น
ยนต์รบบินตาม Vincent ไป Ares ขับตามไปเวน้ระยะห่างไม่มากนัก Nicholas ทีอ่ยู่บนยอดตึกจอด
รถมองดู Vincent ที่ขับรถอยู่ด้านล่างเมื่อถึงทางตรงก็เปิดหลังคารถให้กระเด็นไปใส่หุ่นรบ แต่มัน
เบ่ียงตัวหลบไปได้ และยกปืนข้ึนเตรียมเล็งใส่ Vincent Nicholas ที่เห็นได้จังหว่ะ Vincent ขับเข้ามา
ในระยะ ก็ขับมอไซค์เหินลงจากยอดตึกลงมาที่รถของ Vincent ในจังหว่ะนัน้ หุน่ยนต์รบปล่อย
Missile มาทาง Vincent Nicholas เห็นดังน้ันก็หยิบปืนข้ึนมาและถีบมอเตอร์ไซค์ออกจากตัว และไป
เกาะที่โครงเหล็กรถ Vincent ไว้ มอเตอร์ไซค์กระเด็นไปขวางทาง Missile และเกิดการระเบิดข้ึน หุ่น
ยนต์รบหลบซากมอเตอร์ไซค์และเร่งความเร็ว ตามมาด้วย Ares   Nicholas ที่เกาะอยูบ่นโครงเหล็ก
มือข้างหนึ่งที่ถือปืนที่ขโมยมา ยกข้ึนมายิงหุ่นยนต์รบจนหุ่นระเบิด และหันไปยิงรถของ Ares ทันทีที่
รถของ Ares โดนกระสุนตัวรถก็กลายสภาพมาเป็นยาน FLZ – 3 ยานที่ถูกพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับปืน
ที่ถูกขโมยไปทำให้กระสุนจากปืนนัน้ไม่มีผลใดๆทัง้สิน้กับยาน ชุดของเขาก็เปลีย่นเป็นชุดของหน่วย
PMSF ด้วย ภายในยานน้ีมี Myuji เป็น Co-Pilot นั่งประจำการอยู่ด้วย Nicholas ที่เห็นดังนั้นก็
กระโดดไปน่ังที่น่ังข้างคนขับรถขับเร็วข้ึนไปอีก ยาน FLZ – 3 ขับตามไปติดๆ 
ฉาก   19   ภายนอก   /   ถนนใหญ่   -   สี่แยกไฟแดง   /   กลางวัน

Vincent ขับหนีเบี่ยงซ้ายทีขวาทีไปตามถนนขนาด 2 เลนที่เป็นทางตรง ยาน FLZ – 3
ขับไล่บี้มาเรื่อยๆและยิงปืนเลเซอร์ใส่ไม่ยั้ง เลเซอร์ไปโดนรถคันอื่นที่ Vincent ขับปาดหน้าถึงกับรถ
ระเบิด ทางด้านหน้าเป็น สีแยกไฟแดงขนาดเล็ก ตอนน้ีสัญญาณไฟข้ึนสีแดงอยู่ และมีรถบรรทุกหิน
จากเหมืองขนาดใหญ่เท่า 2 เลนถนน ขับมาจากฝั่งขวา ความเร็วในการเคลื่อนที่น้ันช้ามากเพราะถ้าวิ่ง
เร็วอาจทำความเสยีหายให้ถนนและตึกบริเวณใกล้เคียงได้ Vincent ใกล้จะถึงแยกแล้ว รถบรรทุกคัน
น้ันอยู่ตรงกลางแยกพอดี ไม่มีที่พอให้ขับผ่านไปได้ และ Ares ก็ขับไล่บ้ีเข้ามาใกล้ข้ึนทุกที ทันใน

   ส
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น้ัน ก็มีเฮลิคอปเตอร์ตำรวจลำหน่ึงบินมาจอดที่ถนนก่อนถึงสี่แยกไฟแดงนิดเดียว ทำให้ Ares หยุดยิง
และชะลอความเร็วของยาน Vincent ขับไปจอดใกล้ๆกับเฮลิคอปเตอร์ลำนั้น Ares จอดยานลงเว้น
ระยะห่างไว้ไม่ไกลมาก บุคคลที่ยืนอยู่หน้าเฮลิคอปเตอร์น้ันคือ อธิบดีกรมตำรวจ และ Dominic นัก
ธุรกิจใหญ่ อธิบดีเดินเข้ามาหา Ares เรื่อยๆ 
ฉาก   20   ภายนอก   /   สี่แยกไฟแดง   /   กลางวัน

Ares น่ังน่ิงเหม่ออยู่ภายในรถตำรวจของเขา มีรถสีขาวคันหน่ึงขับมาจอดที่เลนข้างขวา
ของเขา เขาหันไปมองตามประสาคนชอบรถยนต์ รถคันน้ีเป็นรถแต่งสีขาวหลังคาสีดํา คนขับเป็น
ผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวพับแขนสีเทา ผ้าพันคอสีเหลือง เมื่อเขาเห็นคนขับก็น่ิงเหมือนคิดอะไรซักอย่าง
แล้วจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์สีเหลืองคันหน่ึงมาจอดแทรกกลางระหว่างรถของเขากับชายต้องสงสัย เมื่อเขา
มองดูชายที่ขับมอเตอร์ไซค์ ใส่เสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้น ผ้าปิดปากสีดํา หมวกกันน็อคสีเหลือง แต่เขา
ไม่มีรอยสักที่ต้นแขนซ้าย  สัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว รถทั้ง 2 ขับออกไป เขามองตามรถทั้ง 2
และขับออกไป
ฉาก   21   ภายนอก   /   กรมตำรวจ   /   กลางวัน

ตึกใหญ่สีขาวสะอาดหลังหน่ึง ด้านหน้ามีรั้วขนาดใหญ่กั้นอยู่ระหว่างตึกกับถนนใหญ่ มี
นายตำรวจยืนรักษาความปลอดภันอยู่ที่ทางเข้า 2 นาย และมีตำรวจบางส่วนเดินไปมาอยู่ด้านหน้าร้ัว
Ares ขับรถมาถึงกรมตำรวจ หยุดให้เจ้าหน้าที่ตรวจและขับเข้าไปด้านใน
ฉาก   22   ภายใน   /   ห้องอธิบดีกรตำรวจ   /   กลางวัน

ภายในห้องของอธิบดีกรมตำรวจ เป็นผนังสีไม้พื้นเป็นพรหมสีแดง เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่
เป็นไม้ราคาแพง ด้านหลังโต๊ะทำงาน มีรูปและ ยศ รางวัลต่างๆของอธิบดี  อธิบดีน่ังอยู่ที่เก้าอี้ใหญ่ที่
โต๊ะทำงานของเขา มีชายใส่สูทคนน่ึงน่ังที่เก้าอ้ีรับแขกตรงโต๊ะทำงาน หันหน้าเข้าหาอธิบดี  Ares ยืน
ห่างจากเก้าอี้รับแขกน่ันออกมาเขายืนหันหน้าเข้าหาอธิบดีและโค้งคำนับ อธิบดียื่นเอกสาฉบับหน่ึงให้
เขา ในนัน้เป็นคำสัง่ให้หยุดการสืบสวนทัง้หมดทัง้คดีโจรกรรมปืนของหน่วย PMSF และคดี ระเบิด
โกดัง พอ Ares อ่านเอกสารฉบับนั้นเสร็จเขาหันหน้าไปจะถามอธิบดี แต่ชายใส่สูทที่น่ังหันหลังให้เขา
หมนุเก้าอี้หันหลับมาให้ให้เขาได้เห็นชัดๆว่า ชายคนนี้คือ Dominic Deschanel นักธุรกิจใหญ่และ
เป็นบิดาของ Nicholas และ Vincent  
ฉาก   23   ภาพย้อนกลับ   /   โซน พัฒนายานรุ่นใหม่ และ จุดเกิดเหตุ   /   กลางวัน

ในขณะที่ Ares กำลังดูภาพคนร้ายจากจอขนาดใหญ่อยู่น้ัน Covet กดปิดระบบสัญญาณ
ดิจิตอลในตัว และเดินออกไปจากโซน ที่ Wrist watch สีดำอันยาวของ Ares ขึ้นแจ้งเตือนการออก
จากระบบของเจ้าหน้าที่ในเวลาทำงาน และตรวจพบคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ผิดกฎ
ของหนว่ย PMSF เขามองไปที่ Wrist watch แต่ยังไม่ทันเห็นว่าแจ้งเตือนอะไร ผลจากการตรวจรอย
น้ิวมือแสดงข้ึนมาเขาหันกลับไปที่หน้าจอทันที
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ฉาก   24   ภายใน   /   ห้องอธิบดีกรตำรวจ   /   กลางวัน
Ares หยิบ Wrist watch ขึน้มาดูเนื่องจากอยู่ในชุดเครื่องแบบตำรวจธรรมดาจึงไม่ได้

สวมมัน บนหน้าจอ Wrist watch ยังงปรากฏข้อความแจ้งเตือน การออกจากระบบของเจ้าหน้าที่ใน
เวลาทำงาน และตรวจพบคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ Ares เก็บมันไว้ที่เดิม และโค้งคำนับอธิบดีและ
หันหลังเดินออกไปทันที Dominic มองตามอย่างยิ้มมุมปาก
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5. Story Board

ภาพ 4-1 Story Board
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ 4-2 Story Board
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ภาพ 4-3 Story Board
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ภาพ 4-4 Story Board
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ภาพ 4-5 Story Board
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ภาพ 4-6 Story Board
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ภาพ 4-7 Story Board
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ภาพ 4-8 Story Board
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ภาพ 4-9 Story Board
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ภาพ 4-10 Story Board
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ภาพ 4-11 Story Board
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ภาพ 4-12 Story Board
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ภาพ 4-13 Story Board
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ภาพ 4-14 Story Board
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ภาพ 4-15 Story Board
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ภาพ 4-16 Story Board
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ภาพ 4-17 Story Board
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ภาพ 4-18 Story Board
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ภาพ 4-19 Story Board

ข้ันตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 
1. ออกแบบตัวละคร (Character design) 

1.1 Ares M. Knightley  หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (PMSF) 
ตรงไปตรงมาผิดคือผิดถูกคือถูกใช่สมองมากกว่าใช้กำลังเป็นที่เคารพของลูกน้อง

ภาพ 4-20 Ares ในชุดเครื่องแบบของหน่วย PMSF
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ภาพ 4-21 Ares ในชุดเครื่องแบบตำรวจธรรมดา

1.2 Nicholas Deschanel ลูกชายคนเล็กของ นักธุรกิจมหาอำนาจนาม Dominic
เป็นคนใจร้อน วู่วาม เอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ ชอบความเร็วและความท้าทาย

ชุดที่ใช่ใช้โทนสีดำ แยกเป็นฝ่ายผู้ร้ายด้วยหมวกสีเหลือง มีรอยสักสัญลักษณ์ของ Dominic Group
ทางด้านต้นแขนซ้าย

ภาพ 4-22 Nicholas 

1.3 Vincent Deschanel ลูกชายคนโตของ นักธุรกิจมหาอำนาจนาม Dominic
เป็นคนสุขุม ใจเย็น รอบคอบ ชอบวางแผน ชุดที่ใช้เป็นสีโทนดำเทา แยกเป็น

ฝ่ายผู้ร้ายด้วยผ้าพันคอสีเหลือง

ภาพ 4-23 Vincent
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1.4 Dominic Deschanel นักธ ุรก ิจมหาอำนาจของ Playmo Republic ผู้อยู ่
เบ้ืองหลังเหตุการณ์ทั้งหมด รวมถึง การออกคำสั่งของอธิบดีกรมตำรวจ

เป็นคนเจ้าเล่ห์ เหลี่ยมจัด รู้จักใช้คน ชุดที่ใช้เป็นโทนสีเทาดำ ทรงผมเป็นทรง
เดียวกับ Vincent แต่เพิ่มหนวดเคราทำให้ดูมีอายุมากข้ึน

ภาพ 4-24 Dominic

1.5 อธิบดีกรมตำรวจ มีนักธุรกิจมหาอำนาจ Dominic หนุนหลังจนได้เป็นใหญ่
เป็นคน กระหายอำนาจ ต้องการความเป็นใหญ่ 

ภาพ 4-25 อธิบดีกรมตำรวจ
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2. การออกแบบฉาก (Scene Design) 
2.1 ฉากในหน่วย PMSF อ้างอิงมาจากภาพยนตร์เรื่อง Pacific RIM และ Iron man

ทั้งน้ีได้อ้างอิงโทนสีตามอารมณ์และ โทน (Mood and Tone) โครงสร้างของพนังและพื้นเป็นโลหะ โทน
เป็นสีน้ำเงิน

ภาพ 4-26 จากภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim

ภาพ 4-27 จากภาพยนตร์เรื่อง Iron Man2

ภาพ 4-28 จากภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่อง Overshadow

ภาพ 4-29 จากภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่อง Overshadow
2.2 ฉากพ้ืนท่ีส่วนถนนและตึก อ้างอิงจากภาพยนตร์เรื่อง Fast & Furious และ

ภาพเมืองในประเทศ สหรัฐอเมริกา ตัวตึกเป็นทรงโมเดิลโทนสี ครีม เทา ขาว 
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ภาพ 4-30 จากภาพยนตร์เรื่อง Fast Five และ Google

ภาพ 4-31 จาก Google และ เบื้องหลังการสร้างฉากภาพยนตร์ Animation Stiop motion เรื่อง
Overshadow
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ภาพ 4-32 จาก Google และ บื้องหลังการสร้างฉากภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่อง
Overshadow

ภาพ 4-33 จากภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่อง Overshadow

ภาพ 4-34 จากภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่อง Overshadow

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ในการสร้างฉากเมือง การจัดวางทิศทางของถนนและตึกเป็นสิ่งสำคัญจึงต้องมีการ
วางแผนและร่างแผนที่เมืองในส่วนของเน้ือเรื่องทั้งหมด 

ภาพ 4-35 แผนที่เมือง Playmo Republic

2.3 ฉากในห้องอธิบดีกรมตำรวจ เป็นฉากสุดท้ายของเรื่อง ในห้องทำงานของอธิบดี
กรมตำรวจน้ันเป็นห้องทำงานที่กว้างขวางตามตำแหน่ง สไตล์โมเดิล เน้นสีของไม้

ภาพ 4-36 จาก Google

   ส
ำนกัหอ
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ภาพ 4-37 จากภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่อง Overshadow

3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Prop)
   ภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่อง Overshadow เป็นภาพยนตร์ แอคชั่น 

ประเภทแข่งรถ ทำให้มียานพาหนะประกอบฉากเป็นจำนวนมาก รวมไปถึง หุ่นรบของหน่วย PMSF 
ยานพาหนะของฝั่งผู้ร้ายรวม ตำรวจสามัญ รวมไปถึงพระเอกในชุดเครื่องแบบตำรวจสามัญจะใช้ยาน
พาหนะธรรมดา ที่เห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนในปัจจุบัน

ภาพ 4-38 รถของ Ares

ภาพ 4-39 รถของ Nicholas

   ส
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56

ภาพ 4-40 รถของ Vincent

ยานพาหนะของหน่วย PMSF เป็นยานแบบอนาคต ขับเคลื่อนด้วย Energy crystal

ภาพ 4-41 ยาน FLZ-3 ของ Ares  

ภาพ 4-42 หุ่นรบ ZRT Force ของหน่วย PMSF

   ส
ำนกัหอ
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57

ภาพ 4-43 รถ Robo Truck ของหน่วย PMSF

3. การวางแผนการทำงาน 
ตารางที่ 4 – 1 ตารางแสดงการวางแผนการทำงาน 

Date Scene Description 

29 ก.ค. 56 - ออกแบบช็อต / ทำ Story board

21 ส.ค. 56 9, 22 ถ่ายทำและตัดต่อ ฉากที่ 9, 22

18 ก.ย. 56 2 - 5 ถ่ายทำและตัดต่อ ฉากที่ 2 - 5

14 ต.ค. 56 1, 6-8 ถ่ายทำและตัดต่อ ฉากที่ 1, 6-8

12 พ.ย. 56 11-16, 21 ถ่ายทำและตัดต่อ ฉากที่ 11-16, 21

10 ธ.ค. 56 10, 17-20 ถ่ายทำและตัดต่อ ฉากที่ 10, 17-20

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 5

การผลิตชิ้นงาน  

จากทฤษฏีที่เก่ียวข้อง  ข้อมูลอ้างอิง  (Reference)  และอารมณ์และโทน  (Mood  and
Tone) นำมาสู่การเขียนบทภาพยนตร์และการสร้างภาพยนตร์ Animation Stop motion

ในแต่ละฉากน้ันจะมีข้ันตอนการทำท่ีคล้ายคลึงกัน  กล่าวคือจะต้อง  เซ็ตฉากแต่ละฉาก
ข้ึนมา  วางตำแหน่งไฟ  วางตัวละครตามจุดที่ต้องการ  วางมุมกล้องและถ่ายภาพดว้ยโปรแกรม
DragonFrame  ทั้งน้ีเลือกใช้โปรแกรม  DragonFrame  เพราะเป็นโปรแกรมสำหรับทำภาพยนตร์สั้น
ประเภท  Stop  motion  ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มของนักทำโฆษณา  โทรทัศน์,  Music
Video  เพลง หรือแม้แต่ในวงการภาพยนตร์สั้น ซ่ึงใช้งานง่ายและสามารถควบคุมการทำงานได้ดี  แต่
เนื่องด้วยการถ่ายทำคร้ังนี้ กล้องท่ีใชเ้ป็นกล้อง Webcam Pro HD แทนกล้อง DSLR เพราะวัตถุที่ใช้
ถ่ายมีขนาดเล็ก  และฉากที่มีขนาดเล็กน้ันทำให้ไม่สะดวกในการใช้กล้อง  DSLR  จึงต้องใช้โปรแกรม
เสริม Logitech Camera Setting เข้ามาชว่ยในการ ควบคุมโฟกัส ปรับค่าความสว่างของกล้อง และ
หลังจากขั้นตอนการถ่ายทำ จะเข้าสู่ข้ันตอนการตัดต่อและทำเอฟเฟ็คด้วยโปรแกรม  Final cut Pro,
iMovie,  After  Effect  และ  Photoshop  หลังจากน้ันสรา้งและตัดต่อเสียง  Sound  Effect  บท
สนทนา และ Score ด้วยโปรแกรม Final cut Pro, Logic Pro และ Soundtrack Pro

ทุกๆขั้นตอนที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น  ล้วนเป็นส่วนประกอบที่ทำใหเ้กิดเป็นภาพยนตร์
Animation  Stop  motion เรื่อง  Overshadow  หากขาดข้ันตอนใดไปก็มิอาจเป็น Animation ที่
สมบูรณ์ได้ ซ่ึง Overshadow น้ันในแต่ละฉากมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ฉาก   1   ภายใน   /   โซน พัฒนายานรุ่นใหม่ และ จุดเกิดเหตุ   /   กลางคืน

ภาพที่ 5-1 ฉาก 1
ฉากที่1  เป็นฉากเกริ่นเรื่องเล่าเหตุการณ์นำไปเหตุการณ์หลักที่เกิดข้ึน  ฉากน้ีมีตัวละคร

ทั้งหมด 3  ตัว  Nicholas Vincent  และ  Covet  ซ่ึง  Covet  ที่เป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยปฏิบัติการ

   ส
ำนกัหอ
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พิเศษ  PMSF  เป็นหนอนบ่อนไส้พา  Nicholas  และ  Vincent  เข้ามาโจรกรรมปืนเลเซอร์พิเศษมี
อนภุาคร้างแรงท่ีทางหน่วยเพิง่พัฒนาขึ้นมา  โดยการโจรกรรมครั้งน้ีเพือ่นำไปทำลายโกดังสินคา้ใหญ่
ของนักธุรกิจคู่แข่งคนสำคัญของ  Dominic  ผู้เป็นบดิาของ  Nicholas  และ  Vincent  แต่เหตุการณ์
ทั้งหมดน้ีได้ถูกบันทึกไว้โดยหุ่นยนต์ผู้ช่วยประจำยานที่ถูกโจรกรรมปืน

ฉากน้ีเกี่ยวโยงกับ  ทฤษฎี  การฉ้อราษบังหลวงเนื่องโดยการให้สินจ้างเจ้าหน้าที่
ข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการเป็นหนอนบ่อนไส้และลักลอบพาเข้ามาเพื่อโจรกรรมของ
หลวง  (หน่วยปฏิบัติการพิเศษ  PMSF  เป็นหนึ่งในหน่วยงานของตำรวจ  รักษาความมั่นคงของชาติ)
และนำความลับในหน่วยซ่ึงเป็นความลับทางราชการไปบอกผู้อื่นซ่ึงได้รับผลประโยชน์จากความลับน้ัน

ฉากน้ีใช้เทคนิคการถ่าย  Stop motion 24fps  คือการถ่ายภาพ 24  ภาพ(เฟรม)  นำมา
เรียงต่อกันเป็นภาพเคลื่อนไหวภายใน  1  วินาที โดยการขยับทีละจุดใน 1  เฟรม และมีการผสมผสาน
กราฟฟิคโดยโปรแกรม After Effect ทำให้ตาของหุ่นยนต์ผู้ช่วยมีไฟกระพริบ

ฉาก   2   ภายใน   /   ทางเข้าฐานบัญชาการลับ   PMSF /   กลางวัน 

ภาพ 5-2 ฉาก 2
ฉากที่  2  เป็นฉากที่เล่าถึงสถานะการณ์ที่เกินขึ้นทำให้  Ares  ต้องเข้าหน่วยมาสืบคดี

ภายในฉากน้ี  ตรงผนังด้านข้างนัน้  มจีอโทรทศัน์ทีฉ่ายภาพข่าวการโจรกรรมปืนเลเซอร์ของหน่วย
PMSF ในมือของ Ares ถือหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าว โกดังสินค้าของนักธุรกิจรายหนึ่งระเบิดข้ึน ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการหายไปของปืนเลเซอร์พิเศษของหน่วย PMSF

ฉากน้ีนอกจากใช้เทคนิคการถ่าย  Stop  motion  แล้วยังใช้เทคนิค  กรีนสกรีน  ในส่วน
ของจอโทรทัศน์และนำกราฟฟิครายการข่าวที่สร้างขึ้นมาด้วยโปรแกรม  iMovie  นำมาแทรคกิ้งเข้าไป
ในจอโทรทัศน์ด้วยโปรแกรม After Effect และหนังสือพิมพ์ในมือ Ares น้ัน สว่นของข่าวถูกสร้างขึ้น
โดยโปรแกรม  Photoshop  แลว้นำมาแทรคก้ิงลงทีห่นังสือพิมพ์  เชื่อมตอ่ฉากต่อไปโดยการโยน
หนังสือพิมพ์มาบังหน้ากล้องให้ได้อ่านข้อความในหนังสือพิมพ์
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ฉาก   3   ภายใน   /   โซน ห้อง   LAB   ทดลองของ   Dr.Autom /   กลางวัน

ภาพที่ 5-3 ฉาก 3
ฉากที่  3  เป็นฉากที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วย  PMSF  ในโซน  2  ห้องทดลองและ

ห้องเก็บพลังงานขับเคลื่อนยานของหน่วย  PMSF  การที่จะเข้าไปภายในโซนน้ีได้ต้องมี  Wrist Watch
สดีำหรือน้ำเงนิ  ซึง่เป็นระดับของหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วย  การรักษาความปลอดภัยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์แทนนายตำรวจที่ยืนเฝ้า  ระดับความปลอดภัยจึงสูงกว่าโซนอื่นๆ และ  Energy  Crystal
แหล่งพลังงานขับเครื่อนยานน้ันไม่สามารถสัมผัสไดด้้วยมือเปล่า  ท้ังหมดนี้จึงเป็นเหตผุลที่ว่าทำไม
คนร้ายถึงไม่โจรกรรมยานไปพร้อมกับปืน

ฉากน้ีใช้เทคนิคเพิ่มเติมเน้นไปทางด้านกราฟฟิค  โดยโปรแกรม  After  Effect  ทำให้
Energy  Crystal  มีแสงสว่างขึ้นมา  ลกูเล่นต่างๆของอุปกรณ์ในห้องทดลอง  และเคร่ืองมือสำหรับ
เคลื่อนย้าย Energy Crystal ใช้เทคนิค ภาพซ้อนภาพแลว้มาร์คจุดท่ีต้องการ การเช่ือมต่อเข้าฉากต่อ
ไปโดยใช้แสงระเบิดจากหลอดทดลองของด็อคเตอร์

ฉาก   4   ภายใน   /   โซน สนามทดลองและฝึกซ้อม หุ่น   ZRT- Force /   กลางวัน

ภาพที่ 5-4 ฉาก 4
ฉากที่  4  เป็นฉากที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วย PMSF ในโซน 3 สถานที่ฝึกซ้อมหุ่น

ยนต์รบปืนใหญ่ของหน่วย PMSF ทำให้เห็นประสิทธิภาพของหุ่นรบในหน่วย
ฉากน้ีใช้เทคนิคเพิ่มเติมเน้นไปทางด้านกราฟฟิค  ด้วยโปรแกรม  After  Effect  โดยใช้

เอฟเฟ็ค  Advance Lightning  ในการทำแสงจากปืนใหญเ่ลเซอร์ และใช้เอฟเฟ็ค  Trapcode Shine
ในการสร้างลำแสงจากไอพ่น เชื่อมต่อฉากต่อไปโดยแสงระเบิดจากเลเซอร์ปืนใหญ่ของหุ่นรบ ZRT 
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ฉาก   5   ภายใน   /   โซน ประกอบและซ่อมแซมยานยนต์   /   กลางวัน 

ภาพที่ 5-5 ฉาก 5 
ฉากที่  5  เป็นฉากที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วย  PMSF  ในโซน  4  สถานที่ซ่อมแซม

ยานยนต์ แสดงให้เห็นการทำงานในหน่วยและยานยนต์ชนิดต่างๆ 
ฉากน้ีใช้เทคนิคเพิ่มเติม  เช่นเดียวกบัฉาก  4  ใช้เอฟเฟค  Advance  Lightning  ในการ

สร้างแสงเลเซอร์จากปืน เชื่อมต่อฉากต่อไปโดย Ares เดินเข้าหากล้องให้ภาพ ตัดเข้าเฟรมดำ

ฉาก   6   ภายใน   /   โซน พัฒนายานรุ่นใหม่ และ จุดเกิดเหตุ   /   กลางวัน 

ภาพ 5-6 ฉาก 6
ฉากที่ 6 เป็นฉากที่ Ares เข้ามาในโซน 5 ซ่ึงเป็นโซนในสุดของหน่วย PMSF และเป็นจุด

เกิดเหตุโจรกรรมปืนเลเซอร์พิเศษ  ด้านในน้ัน  Covet  หนอนบ่อนไส้ของหน่วย  กำลังแอบดูวิธีใช้ปืน
เลเซอร์ประจำยานอีกลำที่ไม่ได้ถูกโจรกรรมไป แล้วหันหลังไปชน Ares ที่ถือกล่องใส่ Energy Crystal
หล่นลงท่ีพื้นและตัว Energy Crystal หลุดออกมาจากกลอ่ง Covet ที่ลนและตกใจกับสิ่งที่เกิดข้ึนรีบ
ไปหยิบ  Energy Crystal  ทำให้มือเขาเกิดรอยไหม้ข้ึน แสดงให้เห็นว่า  Energy Crystal  ไม่สามารถ
สัมผัสได้ด้วยมือเปล่า

ฉากน้ีเกี่ยวโยงกับทฤษฎี  การฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
Covet ซ่ึงแอบลักลอบสืบค้นความลับของปืนเลเซอร์ในหน่วย PMSF

ฉากน้ีเทคนิคเพิ่มเติมคือการมาร์คจุดที่มือและเปลี่ยนเป็นสีแดงแทนรอยไหม้เมื่อสัมผัส
ถูก Energy Crystal และแอฟเฟ็ค Advance Lightning ในการสร้างแสงเลเซอร์จากปืนประจำยาน
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ฉาก   7   ภายใน   /   โซน พัฒนายานรุ่นใหม่ และ จุดเกิดเหตุ บนพื้นยกระดับ   /   กลางวัน

ภาพ 5-7 ฉาก 7
ฉากที่  7 เป็นฉากที่ Ares เดินขึ้นไปบนพื้นยกระดับที่จอดยาน FLZ-3 ที่ถูกโจรกรรมปืน

ประจำยานไป ในระหว่างที่เขาสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ที่แสดงผลเป็น HUD(Head Up Display)
ผู้ช่วยประจำยานกำลังตรวจสอบรอยน้ิวมือบนยานน้ัน  Mirobo  หุ่นยนต์ผู้ช่วยประจำยานที่บันทึก
ภาพขณะท่ีคนร้ายโจรกรรมน้ัน เดินเข้ามาหา Ares  และฉายภาพที่บันทึกมาให้ดูผ่านจอตากลมสีแดง
Ares จึงเชื่อมต่อข้อมูลไปในคอมพิวเตอร์ 

ฉากน้ีเพิ่มเติมคอืเน้นไปทางกราฟฟิค ด้วยโปรแกรม After Effect โดยการสร้างรูปแบบ
ของจอ HUD แอนิเมตแล้วแทรคกิ้งลงบนภาพน่ิง และมาร์คจุดที่ไม่ต้องการออก

ฉาก   8   ภายใน   /   โซน พัฒนายานรุ่นใหม่ และ จุดเกิดเหตุ บนพื้นยกระดับ   /   เวลาเดียวกัน

ภาพที่ 5-8 ฉาก 8
ฉากที่  8 เป็นฉากที่  Ares ค้นพบข้อมูลของคนร้าย Covet ที่เห็นว่า Ares รู้ความจริงจึง

รีบออกไปติดต่อ  อธิบดีกรมตำรวจผ่านทางโทรศัพท์  Wrist  Watch  ของ  Ares  จับสัญญาณได้ส่ง
สัญญาณแจ้งเตือน แต่ Ares ไม่สนใจเพราะว่ากำลังเคร่งเครียดกับข้อมูลคนร้ายที่เพิ่งได้รับมา แต่แล้ว
เขาก็ถูก อธิบดีกรมตำรวจเรียกตัวเข้าพบ 

ฉากน้ีเพิ่มเติมคือเน้นภาพด้านกราฟฟิคบนจอคอมพิวเตอร์  HUD  โดยโปรแกรม  After
Effect  ที่ผสมภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายทำด้วยเทคนิค  Stop  motion  แทรคกิ้งจอ  HUD ลงบนภาพน่ิง
และมาร์คจุดที่ไม่ต้องการออก

   ส
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ฉาก   9   ภายนอก   / Cafe /   กลางวัน

ภาพ 5-9 ฉาก 9 
ฉากที่  9  เป็นฉากที่  Ares  เดินออกมาจากคาเฟ่  ที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นฉากบังหน้าทางเข้า

หน่วย PMSF Ares เดินออกมาด้วยชุดเครื่องแบบตำรวจธรรมดาต่างจากฉากที่แล้วที่ใส่ชุดเครื่องแบบ
ของหน่วย PMSF 

ฉากน้ีใช้เทคนิคเพิ่มเติมคือภาพซ้อนภาพแล้วมาร์คจุด  และ  เอฟเฟ็ค  Advance
Lightning  เพื่อทำเป็นฉายแสงเลเซอร์มาที่ตัว  Ares  เพื่อเปลี่ยนเครือ่งแบบของหน่วย  PMSF  เป็น
เครื่องแบบตำรวจ 

ฉาก   10   ภายนอก   /   ถนนใหญ่ถึง สี่แยกไฟแดง   /   กลางวัน 

ภาพ 5-10 ฉาก 10 
ฉากที่  10  เป็นฉากที่  Ares  มาเจอกับผู้ต้องสงสัยในคดีโจรกรรมปืนเลเซอร์พิเศษที่มีรอย

สักสัญลักษณ์ของ  Dominic  Group  ณ  สี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งระหว่างทางที่ไปพบอธิบดีกรมตำรวจ
จึงทำให้เกิดการไล่ล่าข้ึน

ฉากน้ีใช้เทคนิค Stop motion ผสมกับภาพน่ิงในช็อตโคลสอัพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก   11   ภายนอก   /   ถนนใหญ่   /   กลางวัน 

ภาพที่ 5-11 ฉาก 11
ฉากที่  11  เป็นฉากไล่ล่าระหว่าง  Ares  และ  Nicholas  เมื่อขับมาถึงซอกตึกเล็กๆซอก

หนึ่งมีมอเตอร์ไซค์ตำรวจของหน่วย  PMSF  พุ่งออกมาหวังจะชน มอเตอร์ไซค์ของ  Ares  ให้ล้มลงแต่
ด้วยความสามารถของ Nicholas เขาสามารถสไลด์ตัวหลบหลีกไปได้

ฉากนีใ้ช้เทคนิค  Stop motion 24 fps  และในบางช็อตที่ต้องการให้ภาพดูเร็วข้ึนจะใช้
30  fps  ในโปรแกรม  DragonFrame  น้ันตัวเลขของเฟรมต่อวินาทียิ่งตั้งเยอะเท่าไหร่ความเร็วของ
ภาพเคลื่อนไหวยิ่งเร็วขึ้นเท่าน้ัน ต่างกับ ภาพเคลื่อนไหวธรรมดาที่ถ่ายด้วยกล้องวิดีโอ ตามทฤษฎีการ
สร้างภาพยนตร์แอคชัน  ฉากขับขี่รถยนต์เพื่อให้ได้รับความจัดจ้าน  จะถ่ายกันที่  22  fps  และช็อตที่
มอเตอร์ไซค์ตำรวจพุ่งออกมาจากซอกตึกใช้เทคนิค  Stop  motion  ผสมกับการไดคัทภาพน่ิงด้วย
โปรแกรม Photoshop และนำมาอนิเมทด้วยโปรแกรม After Effect 

ฉาก   12   ภายนอก   /   ถนนใหญ่ ด่านเลเซอร์   /   กลางวัน 

ภาพที่ 5-12 ฉาก 12
ฉากที่  12 เป็นฉากที่ Nicholas ขับหนีมาถึงด่านเลเซอร์ที่ Ares สั่งให้ตั้งด่านสกัดไว้ แต่

Nicholas  ได้ใช้ปืนเลเซอร์พิเศษที่โจรกรรมมา  ยิงแท่นส่งเลเซอร์ระเบิดทำให้นายตำรวจที่มาตั้งด่าน
สกัดจับได้รับบาดเจ็บ 

ฉากน้ีใช้เทคนิคเพิ่มเติมคือ  เอฟเฟ็ค  Beam  เพื่อทำเลเซอร์จากแทน่ส่งลำแสง  และใช้
Element  green screen ระเบิด  ควัน  และรอยแยกของพื้น  จากยูทปูมาแทรกลงไปโดยใช้เอฟเฟ็ค
คอร์นเนอร์พินเพื่อให้เอฟเฟ็คน้ันดูเนียนไปกับภาพ Stop motion ที่ถ่ายมา
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ฉาก   13   ภายนอก   /   ซอยเล็ก   /   กลางวัน 

ภาพ 5-13 ฉาก 13
ฉากที่ 13 เป็นฉากการไล่ล่าของ Nicholas และ Ares โดย Nicholas หลบ Ares เข้าไป

ในซอยเล็กๆที่เข้าผ่านได้เฉพาะบุคคลและรถมอเตอร์ไซค์  ทำให้  Ares  ต้องขับอ้อมไปดักอีกทาง และ
เมื่อเผชิญหน้ากันที่ทางออก ด้วยความสารมารถขัน้สงู Nicholas ขับรถพุ่งเข้าใส่รถของ Ares และยก
รถมอเตอร์ไซค์ของเขาไต่ไปบนรถของ Ares แล้วหลบหนีไปทางถนนใหญ่ 

ฉากน้ีใช้เทคนิคการถ่ายแบบ  24  fps  และ  30  fps  ใช้มุมกล้องที่หลากหลายโดยมี
ต้นแบบมาจาก ภาพยนตร์เร่ือง The Fast and The Furious และการตัดต่อแบบ Parallel Cut ตัด
สลับมุมภาพจากทางด้าน Ares และ Nicholas

ฉาก   14   ภายนอก   /   ถนนใหญ่ ด่านปืนใหญ่เลเซอร์   /   กลางวัน 

ภาพ 5-14 ฉาก 14
ฉากที่  14  เป็นฉากที่  Nicholas  โดนดักให้เข้ามาในซอยที่ถูกล้อมโดยตำรวจหน่วย

PMSF ที่มีอาวุธหลักคือรถบรรทุกปืนใหญ่เลเซอร์ และถูกกราดยิงด้วยปืนกล แต่เขาก็หลบหลีกกระสุน
ได้ Ares ที่เห็นดังน้ันจึงออ้มไปด้กอีกทางและเฝ้าสังเกตุการณ์

ฉากน้ีใช้เทคนิคเพ่ิมเติมคือ  Element  ประกายไฟจากปืนกล  กระสุน  รอยแตกที่พ้ืน
เขม่าควันปืน และฝุ่นควัน
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ฉาก   15    ภายนอก   /   ดาดฟ้าตึก   /   เวลาเดียวกัน

ภาพที่ 5-15 ฉาก 15
ฉากที่  15  เป็นฉากที่  Vincent  ยืนอยูบ่นดาดฟ้าตึก  มองน้องชายที่หลบกระสุนจาก

ตำรวจที่ล้อมอยู่อย่างใจเย็น แล้วยกปืนข้ึนมาเล็งและยิ่งตำรวจทีละคนๆ
ฉากน้ีใช้เทคนิคเพ่ิมเติมคือ  Element  ประกายไฟจากปืนสไนเปอร์และฝุ่นควันที่ลอยฟุ้ง

ทั่วบริเวณซอยที่ปิดล้อม

ฉาก   16    ภายนอก   /   ถนนใหญ่   /   กลางวัน

ภาพ 5-16 ฉาก 16
ฉากที่  16  หลังจากที่หลบเลเซอร์ปืนใหญ่  Nicholas  ที่เห็นว่าพี่ชายตนมาช่วยแล้วจึงเร่ง

ความเร็วและพุ่งใส่รถบรรทุกปืนใหญ่เลเซอร์และยิงปืนเลเซอร์พิเศษใส่ทำให้รถบรรทุกระเบิด  ก่อนจะ
ขับหนีไป

ฉากน้ีใช้เทคนิคเพ่ิมเติมคือ  Element  ประกายไฟจากปืนกล  ฝุ่นควัน  รอยแยกท่ีพื้น
เปลวไฟ กระสุนปืน และ เอฟเฟ็ค Trapcode Shine ในการสร้างกระสุนปืนใหญเ่ลเซอร์ และกระสุน
จากปืนเลเซอร์พิเศษที่ถูกโจรกรรม

   ส
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ฉาก   17    ภายนอก   /   ถนนใหญ่   /   กลางวัน

ภาพ 5-17 ฉาก 17
ฉากที่  17  เป็นฉากที่หลังจาก  Vincent  ลงมาจากดาดฟ้าตกึแล้วเจอกับ  Robo Truck

ตามไล่ล่า และยิงมิสไซน์ใส่ แต่ Vicent สามารถหลบได้อย่างสบายๆ

ฉาก   18   ภายนอก   /   ถนนใหญ่   -   ทางอ้อมตึก   /   กลางวัน

ภาพ 5-18 ฉาก 18
ฉากที่  18 เป็นฉากที่  Vincent และ Nicholas หนีการไล่ล่ามาเจอกันท่ีสามแยก ก่อนที่

จะโดนขวางโดยหุ่นยนต์รบ  ZRT  Force  ที่ยิงปืนใหญ่เลเซอร์ใส่  แต่  Nicholas  กับ  Vincent หลบ
กระสุนได้กระสุนจึงพลาดไปถูก Robo Truck  ระเบิด Ares  หักหลบระเบิดจอดข้างทาง หุ่นรบ ZRT
Force ไล่ตาม Vincent  และ Nicholas ไป จนไปถึงทางอ้อมตึก  Nicholas ขับมอเตอร์ไซค์ไต่ข้ึนไป
บนดาดฟ้าตึก  และเมื่อหุ่นรบ  ZRT  Force  ยิงเลเซอร์ใส่  Vincent  Nicholas  ขับรถพุ่งเข้าใส่  ถีบ
มอเตอร์ไซค์ออกไปรับกระสุนแทน และ ยิงปืนเลเซอร์สวนไปทำให้ หุ่นรบระเบิดทันที  Ares  และเขา
ลอยไปลงในรถของ  Vincent  ที่ขับมาถึงจอดดูเหตุการณ์อยู่  ขับสวนเข้ามาจึงโดน  Nicholas  ยิง  รถ
ของ Ares ไมร่ะเบิดแต่แปลงสภาพกลายเป็นยาน FLZ-3 Vincent เห็นดังน้ันจึงขับรถหนีทันที  Ares
ขับไล่ตามไป

ฉากน้ีใช้เทคนิคเพ่ิมเติมคือ  Element  ระเบิด  ฝุ่นควัน  เทคนิคไดคัทภาพด้วยโปรแกรม
Photoshop แล้วมาอนิเมทโดยโปรแกรม After Effect และเอฟเฟ็ค Trapcode shine สร้างเลเซอร์
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ฉาก   19   ภายนอก   /   ถนนใหญ่   -   สี่แยกไฟแดง   /   กลางวัน

ภาพที่ 5-19 ฉาก 19
ฉากที่  19  เป็นฉากที่  Vincent  และ  Nicholas  หลบหนีไปจนถึงสี่แยกไฟแดงใหญ่แต่มี

รถบรรทุกหินจากเหมืองขนาดใหญ่ขับมาจากถนนด้านขวาปิดทางไปทำให้  Vincent  ต้องหยุดรถลง
Ares  ที่หยุดยานตามและกำลังจะเข้าไปจับกุม ก็โดนขัดขวางโดยเฮลิคอปเตอร์ตำรวจลำหน่ึง และคน
ที่ออกมาจากเฮลิคอปเตอร์น้ันคือ นักธุรกิจมหาอำนาจ Dominic และ อธิบดีกรมตำรวจ 

ฉากนีใ้ช้เทคนคิเพิ่มเติมคือ  การเชือ่มต่อฉากต่อไป  เชื่อมตอ่โดยภาพซ้อนภาพและใช้
เอฟเฟ็ค CC Image Wipe

ฉาก   20   ภายนอก   /   สี่แยกไฟแดง   /   กลางวัน

ภาพ 5-20 ฉาก 20
ฉากที่ 20 ฉากที่ Ares หลุดจากความคิดฟุ้งซ่านที่เขาคิดว่าได้ไล่ล่ากับคนร้ายและโดนขัด

ขวางโดยอธิบดีกรมตำรวจ  เขาหันไปดูรถข้างๆ  แตร่ถ 2  คันน้ันไม่ใช่  Nicholas  และ  Vincent  แค่
ลักษณะคล้ายกัน ไม่มีรอยสักสัญลักษณ์ของ Dominic Group และไม่มีปืนเลเซอร์ Ares ขับรถไปพบ
อธิบดีกรมตำรวจ

ฉากน้ีไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษนอกเหนือจากการถ่าย Stop motion 24 fps
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ฉาก   21   ภายนอก   /   กรมตำรวจ   /   กลางวัน

ภาพที่ 5-21 ฉาก 21
ฉากที่  21  เป็นฉากที่  Ares  ขับรถเข้ามาในกรมตำรวจ  และนายตำรวจนายหน่ึงเข้ามา

รายงานความคืบหน้า 
ฉากน้ีใช้เทคนิคเพิ่มเติมคือ  ช็อตที่รถขับเข้ามาจอด  ใช้การถ่ายภาพแบบ  รีเวิร์ส  เพราะ

การถ่ายแบบปกติเวลาที่วัตถุเคลื่อนเข้ามาใกล้กล้อง บางคร้ังภาพจะสว่างข้ึน บางคร้ังภาพจะมืดลง จงึ
ต้องถ่ายแบบ รีเวิร์สเพื่อปรับภาพที่ใกล้กล้องที่สุดให้ได้แสงที่พอดี แล้วขยับวัตถุถอยหลังและถ่าย

ฉาก   22   ภายใน   /   ห้องอธิบดีกรตำรวจ   /   กลางวัน

ภาพ 5-22 ฉาก 22
ฉากที่  22  เป็นฉากที่  Ares  เข้ามาพบอธิบดีกรมตำรวจในห้อง และได้รับคำสั่งให้ยุติการ

สืบสวนคดี  โจรกรรมปนืเลเซอร์  และคดีระเบิดโกดังใหญ่  Ares  ทำเป็นยอมรับคำสั่งหันหลังเดินกลับ
มาเห็น นักธุรกิจมหาอำนาจ Dominic น่ังอยู่ที่โซฟารับแขก เขาสั่งให้ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้า
จับกุมทั้งสองทันที

ฉากน้ีใช้เทคนิคเพิ่มเติมคือ  การแทรคกิ้งคำสั่งยุติการสวนสวนลงในกระดาษ  และการ
แทรคกิ้งข่าวโจรกรรมปืนลงในโทรทัศน์ และมาร์คจุดที่ไม่ต้องการออก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการสรรค์สร้างภาพยนตร์ Animation Stop motionเรื่อง Overshadow โดย
จากการรวบรวมข้อมูลและผลิตผลงานท าให้ได้เรียนรู้ทฤษฏี การสร้างภาพยนตร์แอคชัน การสร้าง
ภาพยนตร์ Stop motion ด้วยเทคนิคต่างๆ และทฤษฎีการฉ้อราฎร์บังหลวง จนท าให้สามารถผลิต
ภาพยนตร์ Animation Stop motion ได้ส าเร็จ 

 

สรุปผลการวิจัย  
 จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลทฤษฏีการสร้างภาพยนตร์แอคชันท าให้ ได้เรียนรู้ถึงการเลือกใช้
ขนาดภาพ มุมกล้องที่ใช้ การจัดวางองค์ประกอบ และการตัดต่อ ภาพยนตร์แอคชัน ที่ใช้ช็อตในการ
ถ่ายท าและตัดต่อเยอะพอสมควร อย่างเช่น ในภาพยนตร์เรื่อง Fast Five ฉากแอคชันแข่งรถนั้น
เปลี่ยนคัททุกๆ 2 วินาทเีปิดฉากด้วยภาพกว้างเสมอและเพื่อความตื่นเต้นจะตัดสลับเหตุการณ์ที่ก าลัง
เกิดข้ึนกับเหตุการณ์อันใกล้ที่ก าลังจะเกิดท าให้การความลุ้นระทึกของผู้ชม จากการศึกษาที่กลา่วมาได้
น ามาใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่องนี้เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป 
 ในส่วนการผลิตผลงานAnimation Stop motion นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เตรียมการถ่ายท า วางแผนงานต้ังแต่แรก เนื่องจากต้องใช้เวลาในการผลิตช้ินงานค่อนข้างนาน และ
จ าเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ในการถ่ายท า Stop motion พอสมควร และใช้โปรแกรมต่างๆเป็นใน
ระดับหนึ่ง เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลา หากหวังเพื่อเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ งานช้ินนี้คงประสบ
ความส าเร็จและสมบูรณ์ได้ยาก เพราะการถ่ายท า Stop motion ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ที่จะท าได้น้ันต้องมี
ความอดทน และมีทักษะในระดับหนึ่ง 
 
ข้อจ ากัด  
 การสร้างสรรค์งานจุลนิพนธ์มีขอบเขตของเวลาที่มีจ ากัดเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ช้ินงานไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ปัจจัยต่อมาคือ การท า Stop motion คนเดียวท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานน้อยกว่าการท างานเป็นทีม ใช้เวลาถ่ายท ามากกว่า แต่เนื่องด้วยปัญหา
พื้นที่ถ่ายท ามีจ ากัดท าให้ไม่สามารถให้เพื่อนมาช่วยงานได้ กล้องที่ใช้ถ่ายท าเป็นกล้อง Webcam Pro 
HD ท าให้ไม่สามารถควบคุมรูรับแสง และสปีทชัตเตอร์ ท าให้ไม่สามารถควาบคุมความสว่างของภาพ
เพื่อวัตถุเข้ามาใกล้กล้อง หรือวัตถุใดวัตถุหนึ่งออกจากเฟรมกล้อง แสงไฟจากหลอดไฟก็เป็นปัจจัย
ส าคัญในการถ่ายท า หลอดไฟเซ็ตแรกที่ใช้ถ่ายเป็นไฟชนิด ฟลูออเรสเซนซ์ ท าให้มีความสว่างไม่มาก
พอเกิดนอยส์ข้ึนในภาพ จึงเปลี่ยนไฟทั้งเซ็ตเป็นแบบ LED ซึ่งมีความสว่างมากกว่า แต่ไฟ LED มีคลื่น
ความถ่ีไม่เท่ากับ ฟลูออเรสเซนซ์ ท าให้เกิดเป็นคลื่นแสงเมื่อเข้ากล้อง Webcam จึงต้องเปลี่ยน
กลับไปใช้ไฟ ฟลูออเรสเซนซ์ และเพิ่มจ านวนหลอดไฟมากข้ึน นอกจากแสงจากหลอดไฟจะมีผลกับ
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ภาพแล้ว แสงธรรมชาติจากพระอาทิตย์ก็มีผลเช่นกัน เมื่อมีแดด และแดดร่ม ความสว่างของภาพ
อุณหภูมิของแสงที่ได้ไม่ท ากัน เมื่อถ่ายท าตอนกลางวันจึงไม่สามารถควบคุมแสงได้ท าให้สามารถถ่าย
ท าได้แค่ช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกเท่านั้น อีกปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ช้ินงานไม่สมบูรณ์คือ พื้นที่ถ่าย
ท ามีจ ากัดท าให้ฉากมีขนาดเล็ก จึงท าให้ไม่สามารถเลือกใช้มุมกล้องได้เท่าที่ต้องการ  
 

ข้อเสนอแนะ  
 การผลิตภาพยนตร์ Stop motion นั้นผู้สร้างจ าเป็นต้องมีแรงบันดาลใจและความอดทน
นั้นให้มาก ต้องมีความกระตือรือร้นในการท างาน เพราะการที่ต้องท าอะไรซ้ าๆค่อยๆขยับทีละนิด 
หากคนที่ไม่มีสมาธิและมีความอดทนอยู่กับตัวเองได้มากพอจะไม่สามารถท าได้ และควรจะมีผู้ช่วย
อยา่งน้อยหนึ่งคนในการท างาน เพราะระหว่างการถ่ายท านั้นสามารถเกิดปัญหาได้ตลอดเวลาและใน
บางช็อตการถ่ายท าด้วยตัวคนเดียวนั้นเป็นไปได้ยาก ควรวางแผนส ารองในการท างานและมีสมาธิ
ตลอดเวลาพร้อมแก้ไขสถานะการได้เสมอ เนื่องจากการถ่ายท าไม่ได้เป็นไปตามที่เราเตรียมงานก่อน
ถ่ายท าเสมอไป 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บรรณานุกรม 

เทคนิคการถ่ายทาฉากไล่ล่าแบบบ้านๆ [ออนไลน์] 
เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2556 เข้าถึงจาก 
HTTP://WWW.FUSE.IN.TH/BLOGS/DIY/3439 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง ตอนที่  1 [ออนไลน์] 
เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2556 เข้าถึงจาก 
HTTP://WWW.FPO.GO.TH/S-I/SOURCE/ARTICLE/ARTICLE42.HTM 

แนวความคิดและทฤษฎีที่สำคัญด้านการเมืองและสังคม [ออนไลน์] 
เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2556 เข้าถึงจาก 
HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/SITE/GAIUSJUSTTHINK/NIDA-MPA/KARTE-RI-YM-
TAW-SXB-PRAMWL-KHWAM-RU-COMPREHENSIVE/KLUM-
1/NAEWKHIDTHVSDITHISAKHAYDANKARMEUXNGLAEASANGKHM 

ผมไม่เคยรู้เรื่องน้ีมาก่อน การถ่ายภาพยนตร์   ACTION, CAR SHOT 22 FPS [ออนไลน์] 
เข้าถึงเมื่อ 6 ตุลาคม 2556 เข้าถึงจาก 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PMKRRNMK 

เสน่ห์ภาพยนตร์แอ็คชน่ั ยุค   80 [ออนไลน์] 
เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2556 เข้าถึงจาก 
HTTP://WWW.J- HERO.COM/NEWBOARD/ 

HOW TO MAKE STOP MOTION BY YOUR PICTURES [ออนไลน์]                                          
เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2556 เข้าถึงจาก 
HTTP://TIDTEE1974.BLOGSPOT.COM/2012/08/HOW-TO-MAKE-STOP-MOTION-
STOP-MOTION-VDO.HTML?M=1 
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 โปสเตอร์ภาพยนตร์ Animation Stop motion เรื่อง Overshadow 
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