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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 
 
 ป�จจุบันนิทานคลาสสิคอย�างนิทานอีสป ซ่ึงเป�นนิทานท่ีมีคุณค�า มีคติสอนใจ กําลังได!รับความ
สนใจจากเยาวชนรุ�นใหม�น!อยลงทุกขณะ  เนื่องจากป�จจัยทางด!านเทคนิคใหม�ๆของภาพยนตร,การ,ตูน
แอนิเมชัน(Animation) ท่ีดึงดูดความสนใจจากเด็กๆได!ดี ไม�ว�าเป�นภาพท่ีสวยงามหรือเนื้อหาท่ีมีความ
สนุกชวนติดตาม ทําให!เยาวชนหันไปให!ความสําคัญกับภาพยนตร,การ,ตูนแอนิเมชัน มากกว�านิทาน
อีสป ท่ีมีเรื่องราวเรียบง�ายและต่ืนเต!นน!อยกว�า 
 ผู!เขียนได!เห็นข!อดีของภาพยนตร,แอนิเมชันจึงเลือกนิทานอีสปเรื่องท่ีคาดว�าน�าจะเป�นท่ีรู!จัก
ในกลุ�มเด็กมากท่ีสุด คือเรื่อง “กระต�ายกับเต�า” เนื่องจากนิทานเรื่องนี้มีสัตว,เป�นตัวละครหลักซ่ึงมี
ความน�ารักชวนติดตามอยู�แล!ว หากนํามาผลิตใหม�ในรูปแบบของภาพยนตร,การ,ตูนแอนิเมชัน ด!วย
เทคนิคการถ�ายทําแบบสตอปโมชัน (Stop – motion) และใช!ผลิตภัณฑ,ของเล�นเด็กชุดหมู�บ!าน
จําลองท่ีเป�นท่ีรู!จักในหมู�เด็กๆ มาเป�นวัสดุในการถ�ายทําด!วยแล!ว จะสามารถสร!างความสนใจจากกลุ�ม
ผู!สะสมผลิตภัณฑ,ได!ไม�น!อย 
 นิทานอีสปเรื่อง “กระต�ายกับเต�า” ในเวอร,ชั่นนี้ ได!ดัดแปลงเรื่องราวจากต!นฉบับ โดยเพ่ิม
ความซับซ!อนของเนื้อหา และกลิ่นอายความเป�นยุคสมัยใหม�มากข้ึน โดยใช!จุดอ�อนของตัวละครหลัก
ท้ังสองชนิด คือ เต�าและกระต�าย มาเป�นตัวดําเนินเรื่อง นอกจากภาพยนตร,เรื่องนี้จะสอดแทรก
คุณธรรมตามนิยามนิทานอีสปแล!ว ยังสอดแทรกความรู!ทางวิทยาศาสตร,ไว!ในเรื่องด!วย  
 
วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับแนวคิดของนิทานอีสป 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตร,แอนิเมชัน ด!วยเทคนิคสตอปโมชัน 
 

 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ�  
ศึกษาค!นคว!าเรื่องห�วงโซ�อาหารของกระต�ายและเต�าในธรรมชาติของพวกมัน และวิเคราะห,

จุดอ�อนของสัตว,ท้ังสองชนิดนี้ เพ่ือนํามาตีความใหม�และเขียนเป�นบทภาพยนตร, 

   ส
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 ข้ันตอนการศึกษา 
1. ศึกษาและเสนอหัวข!อจุลนิพนธ, 
2. รวบรวมข!อมูลท่ีเก่ียวข!อง 
 2.1 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับแนวคิดของนิทานอีสป 
 2.2 ศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตร,Animation ด!วยเทคนิค Stop - motion 
 2.3 ศึกษาค!นคว!าเรื่องห�วงโซ�อาหารของกระต�ายและเต�าในธรรมชาติ 
3. การศึกษา ตีความ ข!อมูล 
 3.1 นําข!อมูลท่ีได!มารวบรวมและวิเคราะห, 
 3.2 หาข!อมูลอ!างอิง (Reference) 
 3.2 หาทิศทางและอารมณ,ของภาพยนตร, (Mood and Tone) 
4. ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)  
 4.1 คิดแก�นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร,  
 4.2 จัดเตรียมอุปกรณ,ในการถ�ายทํา ท้ังฉาก ตัวละคร เสื้อผ!า และอุปกรณ,ประกอบฉาก 
 4.3 วางแผนการถ�ายทํา 
5. ข้ันตอนการถ�ายทา (Production)  

 5.1 ถ�ายทําภาพยนตร,ตามแผนท่ีวางไว!ด!วยเทคนิค Frame by Frame 

6. ข้ันตอนหลังการถ�ายทา (Post-Production)  
 6.1 ตัดต�อภาพ 
 6.2 พากย,เสียงตัวละคร 
 6.3 ใส�เสียงประกอบภาพยนตร,และเสียงเพลง 
 6.4 การตัดต�อภาพยนตร,ฉบับสมบูรณ, (Final Cut) 
7. สรุปผลและจัดทํารูปเล�ม  
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แผนการดําเนินงาน 
 ต�อไปนี้เป�นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป�นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวข!อ จุลนิพนธ,          

รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข!อง          

การศึกษาตีความข!อมูล          

ข้ันตอนก�อนการผลิต 
(PRE-PRODUCTION) 

         

ข้ันตอนการผลิต 
(PRODUCTION) 

         

ข้ันตอนหลังการผลิต 
(POST-PRODUCTION) 

         

สรุปผลและจัดทํารูปเล�ม          
 

 

ผลท่ีคาดว,าจะได.รับ 

1. ได!นาความรู!จากการศึกษาด!านภาพยนตร,มาใช!ในการทางาน  

2. ภาพยนตร,สั้นเรื่องนี้สามารถสะท!อนความจริงในสถานการณ,การเรียนการสอนในยุค
ป�จจุบัน เพ่ือสะท!อนด!านหนึ่งของสังคมทางการเมืองผ�านสถาบันโรงเรียน  
 
นิยามศัพท� 
 นิทานอีสป คือ นิทานท่ีให!แง�คิด คติสอนใจ 
 ภาพยนตร,แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง ภาพยนตร,สร!างภาพเคลื่อนไหว โดยการนํา

ภาพนิ่งหลายๆภาพท่ีมีความต�อเนื่อง  มาฉายด!วยความเร็วท่ีเหมาะสม ทําให!เกิดภาพลวงตาของการ
เคลื่อนไหว 

   ส
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สตอปโมชัน (Stop motion) หรือเรียกว�า (Model Animation)  เป�นการถ�ายภาพแต�ละ
ขณะของหุ�นจําลองท่ีค�อยๆขยับ  อาจจะเป�นของเล�นหรืออาจจะสร!างจากแพลทติซีน (plasticine) 
วัสดุท่ีคล!ายกับดินน้ํามัน  โดยโมเดลท่ีสร!างข้ึนสามารถใช!ได!อีกหลายครั้ง  และยังสามารถผลิตได!
หลายตัว  แต�การทํา stop motion ต!องอาศัยเวลาและความทุ�มเทมาก 

เยาวชน ความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ เยาวชน หมายถึง 
บุคคลท่ีมีอายุต่ํากว�า ๑๔ ปkบริบูรณ, แต�ยังไม�ถึง ๑๘ ปkบริบูรณ,    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทท่ี  2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
 จากท่ีมาและความสาคัญในเรื่องของแนวคิดในการสร�างสรรค�ภาพยนตร�แอนิเมชัน ด�วย

เทคนิคStop – motionโดยตีความนิทานอีสปใหม- ผู�จัดทําจึงได�ทําการศึกษา ค�นคว�า และรวบรวม
แนวคิดและทฤษฎีท่ีมีส-วนเก่ียวข�อง เพ่ือใช�เป8นข�อมูลในการสร�างภาพยนตร� ดังต-อไปนี้  

- แนวคิดเก่ียวกับนิทานอีสป  
- แนวคิดเก่ียวกับภาพยนตร�Animation Stop - motion 
- ทฤษฎีห-วงโซ-อาหาร 
- ทฤษฎีทางชีววิทยาเก่ียวกับเต-า 
- ทฤษฎีทางชีววิทยาเก่ียวกับกระต-าย 
 

แนวคิดเก่ียวกับนิทานอีสป 

  นิทานอีสป1 

เชื่อกันว-า อีสป เป8นบุคคลท่ีมีชีวิตอยู-เม่ือราวป@ 620-560 ก-อน ค.ศ.หรือก-อนสมัยพุทธกาล
เล็กน�อย บางตํานานกล-าวว-าอีสปเกิดท่ีเมืองฟรีเยียในดินแดนท่ีปIจจุบันเรียกว-าเอเซียไมเนอร� ซ่ึงเป8น
ดินแดนท่ีทวีปเอเชียและยุโรปมาชนกัน และเป8นดินแดนท่ีเจริญรุ-งเรืองมากในสมัยของอีสปเนื่องจาก
เป8นแหล-งรวมของบรรดาพ-อค�าวาณิชพวกทูตานุทูตนักท-องเท่ียวรวม ท้ังเป8นดินแดนท่ีมีการค�าทาส 
และอีสปเป8นทาสคนหนึ่ง ซ่ึงมีสมญาว-า เอธิออป (Ethiop) ซ่ึงแปลว-าตัวดํา แต-พวกชาวยุโรปเรียก
เสียงเพ้ียนไปเป8น อีสป (Aesop) ชื่อเอธิออปเชื่อว-ามาจากชื่อประเทศเอธิโอเป@ย (ต-อมาเปลี่ยนเป8น 
อะบิสซีเนีย)แต-บางตํานานบอกว-าอีสปอาจจะมาจากเมืองเทรซ ไพรเกียเอธิโอเป@ย ซามอส เอเธนส� 
หรือเมืองซาร�ดิส ซ่ึงไม-มีใครรู�แน-นอน 

ในชั้นเดิมอีสปมีฐานะเป8นทาสอยู-ท่ีเมืองซามอส (Samos) ประเทศกรีซ อีสปเป8นทาสของ 
อิดมอนหรือ เอียดม็อน ซ่ึงได�มอบหน�าท่ีให�อีสปเป8นครูสอนหนังสือลูกของเขา บ�านของอิดมอนเป8นท่ี
พบปะสังสรรค�กันในหมู-คนสําคัญๆของกรีก อีสปจึงมีโอกาสได�พบเห็นและรู�จักกับบุคคลเหล-านั้นอีสป
สามารถสังเกตรู�ได�ด�วยวิจารณณาญของเขาว-าใครเป8นคนอย-างไร อิมมอนมักจะนําอีสปไปด�วย 

 

1 ธนากิต. อมตะนิทาน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส�น, 2541. 
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เสมอเม่ือไปพบกับคนใหญ-คนโตของกรีกและอีสปได�เล-านิทานให�พวกเขาเหล-านั้นฟIง ซ่ึงเป8นท่ีชื่นชอบ
ของทุกคน 

รูปร-างลักษณะของอีสป 
คามาริอุส (Camarius) ผู�เขียนประวัติอีสป ได�พรรณว-าอีสปเป8นคนท่ีมีรูปร-างหน�าตา

อัปลักษณ�ผิดมนุษย� คือ จมูกบี้ ปากแบะ ลิ้นคับปาก หลังงุ�ม ผิวดํามืด อีสปมักจะพูดเสียงอยู-ในลําคอ 
ไม-ค-อยมีใครฟIงได�ยินว-าเขากล-าวว-าอะไร แต-ผู�ท่ีได�ฟIงนิทานจากอีสปมักติดอกติดใจในเนื้อหา ข�อคิด 
คติเตือนใจ ด�วยเหตุนี้คนสําคัญๆของกรีก มักจะเชิญอีสปเป8นแขกให�ไปเล-านิทานให�ฟIงอยู-เสมอๆ 
ต-อมาเม่ืออิดมอนได�ให�อิสรภาพแก-อีสป อีสปได�เข�าไปอาศัยอยู-ในวังของกษัตริย�ครีซุส ซ่ึงเป8นกษัตริย�ท่ี
ร่ํารวยมหาศาล ทําให�อีสปได�พบกับรัฐบุรุษของเอเธนส�และนักปราชญ�ผู�รอบรู�ต-างๆมากมาย 
โดยเฉพาะนักปราชญ�ท่ีชื่อ โซลอน หรือบาตํานานบอกว-าอีสปเคยเข�าไปอยู-ในสํานักของโซมอล ซ่ึง
เป8นนักกฎหมายท่ีมีชื่อเสียงมาก โซลอนเป8นญาติของป@ซัสเตรตัส ผู�ปกครองแห-งเอเธนส� ซ่ึงชาวเมือง
คิดจะขับออกจากตําแหน-งเจ�าเมือง เพราะเห็นว-าป\ซัสเตรตัสปกครองประชาชนโดยใช�อํานาจกดข่ี
อีสปได�เล-านิทานเรื่อง “กบเลือกนาย” ข้ึนท่ีนี่ เพ่ือให�กับประชาชนชาวเอเธนส�ฟIง ทําให�ชาวเมือง
เสื่อมใสการปกครองของป\ซัสเตรตัสได�สําเร็จ นอกจากนั้นอีสปยังได�แสดงความคิดเห็นในทางการ
ปกครองและเล-านิทานอุปไมยหลายๆเรื่อง ณ สํานักของโซมอลแห-งนี้ 

นิทานอีสป 
ตัวละครในนิทานของอีสปส-วนใหญ-เป8นสัตว� เช-น สิงโตหรือราชสีห�มักจะหมายถึงหรือเป8น

ตัวแทนของผู�มีอํานาจ คนบุญหนักศักด์ิใหญ- ผู�ปกครอง หนูมักจะหมายถึงผู�ตํ่าต�อย ลามักจะหมายถึง
ผู�ท่ีด�อยสติปIญญา หมาจิ้งจอกมักจะหมายถึงคนเจ�าเล-ห� ฯลฯ  นักปราชญ�บางท-านให�ข�อคิดเอาไว�ว-า 
นิทานของอีสปได�เค�าโครงมากจากเรื่องเล-าเก-าของอินเดียบ�าง อาระเบียบ�าง หรืออาจมาจากเปอร�เซีย
และดินแดนอ่ืนๆ โดยอีสปนํามาดักแปลงเล-าใหม- รวมท้ังเรื่องเล-าเก-าของกรีก นิทานของอีสปเป8น
นิทานท่ีเล-าปากเปล-าไม-มีการจัดบันทึกเป8นหลักฐาน จนศตวรรษต-อๆมาจึงได�มีผู�บันทึกเอาไว� เช-นจะ
เห็นได�จากหลักฐานของแผ-นปาป\รัสอียิปต�โบราณ เป8นต�น ฟ@ดรัส ทาสชาวมาซีโดเนียนในยุคจักรพรรดิ
ออกุสตุส จักรวรรดิแรกแห-งโรมัน ได�เป8นผู�หนึ่งท่ีรวบรวมเรื่องราวของนิทานอีสปเอาไว�เป8นภาษา
ลาติน บางตํานานบอกว-าชาวกรีกผู�หนึ่งชื่อว-า เดมิตริอุส ได�รวบรวมนิทานอีสปโดยเขียนเป8นหนังสือไว�
เม่ือราว 30 ป@ก-อนคริสต�ศักราช ต-อมามีผู�เขียนข้ึนใหม-อีกหลายคน จนพระท่ีชื่อมาซิมุล พลานูด ได�
แปลนิทานอีสปจากภาษาลาตินเป8นภาษาอังกฤษเม่ือ ค.ศ. 1400 นับแต-นั้นมาชาวยุโรปได�แปลนิทาน
อีสปให�เข�ากับสภาพสังคมบ�านเมืองของตน แต-คติและข�อคิดอันเป8นหัวใจสําคัญของเรื่องยังคงได�รับ
การรักษาเอาไว�  
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แนวคิดเก่ียวกับภาพยนตร#แอนิเมชัน สตอปโมชัน 

 แอนิเมชัน (Animation) 2  หมายถึง การสร�างภาพเคลื่อนไหว โดยการนําภาพนิ่งหลายๆ
ภาพท่ีมีความต-อเนื่อง  มาฉายด�วยความเร็วท่ีเหมาะสม ทําให�เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว 

ท่ีเราเห็นภาพเคลื่อนไหวนั้น เป8นเพราะว-า มนุษย�เรามีการจําการรู�สึกสัมผัส (Sensory 
Memory) การจําชนิดนี้เป8นการเก็บข�อมูลอย-างตรงไปตรงมาตามท่ีประสาทสัมผัสรับรู�จากสิ่งเร�าและ
จะเลือนหายไปอย-างรวดเร็ว เช-น การดูภาพยนตร�ซ่ึงภาพแต-ละภาพจะยังคงติดตาอยู-เพียง 1 ต-อ 10 
วินาทีเท-านั้น  ปรากฏการณ�นี้เรียกว-า Persistence of Vision หรือเรียกว-า การจําภาพติดตา (Iconic 
Memory) 

โดยปกติความเร็วของแอนิเมชันจะฉายด�วยความเร็วท่ีต-างกันข้ึนอยู-กับชนิดของการแสดงผล
(out put) โดยถ�าฉายเป8นภาพยนตร�จะฉายด�วยความเร็ว 24เฟรมต-อวินาที ถ�าถ-ายทอดในระบบ PAL 
จะวิ่งด�วยความเร็ว 25 เฟรมต-อวินาที แต-ในระบบ NTSC ในอเมริกาและญ่ีปุlนจะวิ่งด�วยความเร็ว 
29.97 หรือ 30 เฟรมต-อวินาที 

ประเภทของ Animation มี 2 ประเภท คือ 
1. 2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็นท้ังความสูงและความกว�าง  ซ่ึงจะ

มีความเหมือนจริงพอสมควร และในการสร�างจะไม-สลับซับซ�อนมากนักตัวอย-างเช-น  การ�ตูนท่ีเรื่อง 
One Piece  โดเรมอน หรือ ภาพเคลื่อนไหวท่ีปรากฏตามเว็บต-างๆ รวมท้ัง Gif Animation 

สิบเอ็ดโมง  บทท่ี2. 3D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นท้ังความสูง
ความกว�าง และความลึก  ภาพท่ีเห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากท่ีสุด(ก็สุดแล�วแต-จะโชว�พาว) เช-น  
ภาพยนตร�เรื่อง Toy Story  NEMO เป8นต�น 

รูปแบบของ Animation มี 3 แบบ คือ 
1. Drawn Animation คือแอนิเมชันท่ีเกิดจากการวาดภาพท่ีละภาพหลายๆพันภาพ แต-การ

ฉายภาพเหล-านั้นผ-านกล�องอาจใช�เวลาไม-ก่ีวินาที  ข�อดีของการทําแอนิเมชันชนิดนี้  คือ  มีความเป8น
ศิลปะ สวยงาม น-าชม  แต-ข�อเสีย  คือ  ต�องใช�เวลาในการผลิตมาก  ต�องใช�แอนิเมเตอร�จํานวนมาก
และต�นทุนก็สูงตามไปด�วย 

 
 

2 (http://bankmono.exteen.com/20101111/animation)  
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2. Stop Motion  หรือเรียกว-า Model Animation  เป8นการถ-ายภาพแต-ละขณะของ
หุ-นจําลองท่ีค-อยๆขยับ  อาจจะเป8นของเล-นหรืออาจจะสร�างจาก plasticine วัสดุท่ีคล�ายกับดินน้ํามัน  
โดยโมเดลท่ีสร�างข้ึนสามารถใช�ได�อีกหลายครั้ง  และยังสามารถผลิตได�หลายตัว  แต-การทํา stop 
motion ต�องอาศัยเวลาและความทุ-มเทมาก เพราะบริษัทท่ีผลิตภาพยนตร�เรื่อง James and Giant 
Peach สามารถผลิตได�วันละ 10 วินาทีเท-านั้น 

3. Computer Animation  ปIจจุบันมีซอฟแวร�ท่ีสามารถช-วยให�การทําแอนิเมชันง-ายข้ึน 
เช-น โปรแกรม MAYA  3D MAX  Adobe Flash  เป8นต�น  วิธีนี้เป8นวิธีท่ีประหยัดเวลาการผลิตและ
ลดต�นทุนเป8นอย-างมาก  เช-น  ภาพยนตร�เรื่อง  Toy Story ใช�แอนิเมเตอร�เพียง 110 คนเท-านั้น 

 
สตอปโมชัน (Stop motion)3 เป8นแอนิเมชันท่ีอะนิเมะเตอร�ต�องสร�างส-วน ประกอบต-างๆ 

ของภาพข้ึนด�วยวิธีอ่ืน นอกเหนือจากการวาดบนแผ-นกระดาษ หรือแผ-นเซล และยังต�องยอมเม่ือยมือ 
ขยับรูปร-างท-าทางของส-วนประกอบเหล-านั้นทีละนิดๆ แล�วใช�กล�องถ-ายไว�ทีละเฟรมๆ 

สตอปโมชันมีเทคนิคทําได�หลากหลาย เช-นเคลย�แอนิเมชัน (Clay animation –เรียกย-อๆ ว-า 
เคลย�เมชัน / claymation) คือแอนิเมชันท่ีใช�หุ-นซ่ึงทําจากดินเหนียว ข้ีผึ้ง หรือวัสดุใกล�เคียง โดยใส-
โครงลวดไว�ข�างในเพ่ือให�ดัดท-าทางได�คัตเอาต�แอนิเมชัน (Cutout animation) 

สมัยก-อนแอนิเมชันแบบนี้ทําโดยใช�วัสดุ 2 มิติ (เช-น กระดาษ, ผ�า) ตัดเป8นรูปต-างๆ และนํามา
ขยับเพ่ือถ-ายเก็บไว�ทีละเฟรม แต-ปIจจุบันใช�วิธีวาดหรือสแกนภาพเข�าไปขยับในคอมพิวเตอร�ได�เลย  

กราฟ\กแอนิเมชัน (Graphic animation)เป8นอีกเทคนิคท่ีน-าสนใจไม-เบา เกิดจากการนํา
กล�องมาถ-ายภาพนิ่งต-างๆ ท่ีเราเลือกไว� (จะเป8นภาพจากนิตยสาร หนังสือพิมพ� ฯลฯ ก็ได�) ทีละภาพ 
ทีละเฟรม แล�วนํามาตัดต-อเข�าด�วยกันเหมือนเทคนิคคอลลาจ (collage – ปะติด) โดยอาจใช�เทคนิค
แอนิเมชันแบบอ่ืนมาประกอบด�วยก็ได� 

โมเดลแอนิเมชัน (Model animation)คือการทําตัวละครโมเดลข้ึนมาขยับ แล�วซ�อนภาพเข�า
กับฉากท่ีมีคนแสดงจริงและแบ็คกราวด�เหมือนจริง 

 
3  (http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E
0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99)  
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แอนิเมชันท่ีเล-นกับวัตถุอ่ืนๆ (Object animation)ไม-ว-าจะเป8นของเล-น หุ-น ตุ�กตา ตัวต-อเล-
โก� ฯลฯ อะไรก็ตามท่ีไม-ใช-วัสดุซึ่งดัดแปลงรูปร-างหน�าตาได�แบบดินเหนียว 

พิกซิลเลชัน (Pixilation)เป8นสตอปโมชันท่ีใช�คนจริงๆ มาขยับท-าทางทีละนิดแล�วถ-ายไว�ทีละ
เฟรม เทคนิคนี้เหมาะมากถ�าเราทําแอนิเมชันท่ีมีหุ-นแสดงร-วมกับคน และอยากให�ท้ัง หุ-นท้ังคนดู
เคลื่อนไหวคล�ายคลึงกัน หรือท่ีอยากได�อารมณ�กระตุกๆ  

 

ทฤษฎีห3วงโซ3อาหาร4 

 ในธรรมชาติ การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต-างๆ มักมีความเก่ียวข�องกัน “การท่ีสิ่งมีชีวิตชนิด
หนึ่งกินสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเพ่ือท่ีจะดํารงชีวิต” พฤติกรรมตามธรรมชาตินี้เรียกว-า ห-วงโซ-
อาหาร (Food chain) และในห-วงโซ-อาหารจะมีความเชื่อมโยงกัน หรือท่ีเราเรียกว-า สายใย
อาหาร (Food web) โดยท่ัวไปในห-วงโซ-อาหารหนึ่งๆ จะมีสิ่งมีชีวิตอยู-น�อยกว-า 6 ชนิด แต-ในหนึ่ง
สายใยอาหารอาจมีมากกว-า 1,000 ชนิด 

พืช คือผู	สร	าง (Producer) หรือ ผู	ผลิตอาหาร  ซ่ึงเป8นจุดแรกของห-วงโซ-อาหาร  
           ผู	ท่ีกินผู	สร	าง เรียกว#า ผู	บริโภค (consumer)  ซ่ึงมีหลายระดับ ดังนั้นสิ่งมีชีวิตหนึ่งอาจเป8น
ผู�บริโภคได�หลายระดับ ข้ึนอยู-กับชนิดของอาหารท่ีสิ่งมีชีวิตนั้นกิน เช-น ถ�าคนกินถ่ัว คนเป8นผู�บริโภค
อันดับหนึ่ง แต-ถ�าวัวกินถ่ัวและคนกินเนื้อวัว วัวจะเป8นผู�บริโภคอันดับหนึ่ง คนเป8นผู�บริโภคอันดับสอง 

ผู� บ ริ โ ภค ท่ี กิ น พืช เป8 นอาหาร  เ รี ยกว- า  Herbivore ถื อ เป8 นผู� บ ริ โ ภค อัน ดับหนึ่ ง   
ผู�บริโภคท่ีกินสัตว�เป8นอาหาร เรียกว-า Cornivore ถือเป8น ผู�บริโภคต้ังแต-ระดับท่ี 2 ข้ึนไป  
ผู�บริโภคอีกพวกหนึ่งกินท้ังพืชและสัตว� เช-น มนุษย� พวกนี้เรียกว-า Omnivore 

สรุป  ห-วงโซ-อาหาร (Food chain) หมายถึง กระบวนการถ-ายทอดพลังงานในรูปของอาหารเป8น
ลําดับข้ันจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งโดยการกินเป8นทอดๆ 
ห-วงโซ-อาหารในระบบนิเวศนั้นแบ-งออกได�เป8น ๓ รูปแบบด�วยกัน คือ 

1. โซ-อาหารแบบการล-าเหยื่อเป8นข้ันตอนของโซ-อาหารจากพืชตํ่าสุดและจากสัตว�เล็กไปยัง
สัตว�ท่ีใหญ-กว-า เป8นลักษณะของผู�บริโภคท่ีเป8นสัตว�กินเหยื่อแบบกัดกินหรือฆ-ากินซ่ึงผู�ล-าจะมีขนาด
ใหญ-กว-าเหยื่อเสมอและหากผู�ล-าเหยื่อมีขนาดเล็กกว-าเหยื่อก็จะมีเข้ียวเล็บ  

 
4(http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/content-

edu/biology/16687.html)  
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 2. โซ-อาหารแบบปรสิต  เป8นความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตท่ีมีฝlายหนึ่งเป8นผู�เบียดเบียน เรียกว-า  
ปรสิต (parasite) และอีกฝlายหนึ่งเป8นเจ�าของบ�าน (host)    ต�นกาฝากเช-น ฝอยทองท่ี ข้ึนอยู-บน
ต�นไม�ใหญ- จะดูดน้ําและอาหารจากต�นไม�ใหญ-     หมัด เห็บ ไร พยาธิต-าง ๆ ท่ีอาศัยอยู-กับร-างกายคน
และสัตว�     เชื้อโรคต-าง ๆ ท่ีทําให�เกิดโรคกับคนและสัตว� 

3. โซ-อาหารแบบซากอินทรีย�       เป8นโซ-อาหารทีเริ่มต�นจากซากชีวิตท่ีตายแล�วไปยัง
สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ แต-เนื่องจากในระบบของห-วงโซ-อาหารในระบบของการถ-ายทอดจะ  ถ-ายทอดโดยตรง
จากชีวิตหนึ่งไปสู-อีกชีวิตหนึ่ง  เนื่องจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งอาจกินอาหารหลายชนิด หลายระดับและเหยื่อ
ชนิดเดียวกันก็อาจถูกสิ่งมีชีวิตหลายชนิดกิน จนไม-อยู-ในลําดับและข้ันตอนของห-วงโซ-อาหาร ลักษณะ
ดังกล-าวโดยท่ีได�เกิดความซับซ�อนกันในระบบของห-วงโซ-อาหารซ่ึงเรียกว-า   สายใยอาหาร (Food 
web) ซ่ึงสายใยของห-วงโซ-อาหารจะประกอบด�วย ห-วงโซ-อาหารหลายสายท่ีเชื่อมโยงกันอันแสดงถึง
ความสัมพันธ�อันสลับซับซ�อนของสิ่งมีชีวิตในชุมชนของระบบนิเวศ ซ่ึงยิ่งสายใยของห-วงโซ-อาหารมี
ความสลับซ�บซ�อนมากเพียงใดก็ได�แสดงให�เห็นถึงระบบนิเวศท่ีมีระบบความสมดุลสูง อันเนื่องมาจาก
มีความหลากหลายของชีวิตในระบบ 
 

ทฤษฎีทางชีววิทยาเก่ียวกับเต3า5 

เต-าจัดเป8นสัตว�เลื้อยคลานเพียงกลุ-มเดียว ท่ียังคงลักษณะเฉพาะของสัตว�เลื้อยคลานในยุค
โบราณอยู-หลายอย-าง เป8นสัตว�เลื้อยคลานท่ีมีชีวิตต้ังแต-ในยุคไตรแอสสิคจนถึงยุคปIจจุบัน โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนสภาพร-างกายท่ีน�อยมาก มีกระดองซ่ึงแปรเปลี่ยนสภาพจากกระดูกเกล็ดท่ีห-อหุ�มร-างกาย 
เป8นแผ-นเกล็ดท่ีสําหรับปกป�องตัวเองจากศัตรู สามารถหดหัวและขาเข�าไปหลบซ-อนภายในกระดองได� 
ซ่ึงลักษณะของการหดหัวของเต-า ส-วนใหญ-เต-าจะหดหัวเข�าไปภายในกระดองในลักษณะรูปตัว S คือ
การหดหัวในแนวต้ัง แต-มีเต-าท่ีอาศัยในแถบอเมริกาใต�และออสเตรเลียกลุ-มหนึ่ง จะหดหัวเข�ากระดอง
ในลักษณะของการหดหัวแบบขวาง ซ่ึงจัดอยู-ในกลุ-มท่ีเรียกว-าเต-าหัวข�างเช-น เต-าคอยาวท่ีอาศัยใน
ออสเตรเลีย 

 
 
 
 
5(th.wikipedia.org/wiki/สัตว�เลื้อยคลาน) 
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แต-สําหรับเต-าท่ีอาศัยในยุคไตรแอสสิค จะมีส-วนคอท่ีมีความแข็งทําให�ไม-สามารถหดหัวเข�าไป
ภายในกระดองได� นัยน�ตามองเห็นได�ดี มีหนังตาและผนังเยื่อใส ๆ ห-อหุ�มดวงตา ไม-สามารถกะพริบตา
และกลอกตาไปมาได�อย-างมนุษย� มีหูสําหรับรับฟIงเสียงสั่นสะเทือนบนพ้ืน หูของเต-าไม-มีช-องทะลุเป8น
รู ทําให�มองดูคล�ายกับไม-มีหู ขากรรไกรไม-มีฟIน แต-จะมี Horny cutting surface ท่ีมีความคมอยู-
แทน มีลิ้นสั้น ๆ ติดอยู-กับพ้ืนปาก มีนิ้วเท�าท่ีมีเล็บไว�สําหรับขุดและคุ�ยทรายในฤดูวางไข- แต-บางชนิดมี
การปรับเปลี่ยนสภาพร-างกายจากเท�าท้ัง 4 ให�กลายสภาพเป8นพายสําหรับว-ายน้ําเช-น เต-าทะเล เป8น
ต�น 

1.มีฟ@นิสหรือเทอร�เทิล (Turtles) เป8นคําท่ีใช�เรียกเต-าท่ีจัดอยู-ในประเภทสะเทินน้ําสะเทินบก
ด�วย เรียกว-า Amphibous turtles ซ่ึงอาศัยอยู-ในแหล-งน้ําจืด ตามบึง บ-อคลองและใน
ทะเล 

2.เทอร�ราพิน (Terrapins) เป8นคําท่ีใช�เรียกเต-าท่ีมีกระดองแข็ง และใช�เรียกเต-าน้ําจืด 
3.เทอร�ทอยส� (Tortoise) เป8นคําท่ีใช�เรียกเต-าท่ีอาศัยบนบก 
4.เทอร�เทิลเปลือกอ-อนนุ-ม (Aoft-shelled turtles เป8นคําท่ีใช�เรียกตะพาบน้ํา ลักษณะลําตัว

ไม-มีเกล็ด จึงมีผิวหนังท่ีปกคลุมกระดอง ท่ีมีความเหนียวคล�ายกับหนัง 

เต-าน้ําจืด เป8นเต-าสะเทินน้ําสะเทินบก อาศัยตามห�วยหนองคลองบึงหรือตามแม-น้ํา ชอบข้ึนมา
นอนผึ่ งแสงแดดตามบริ เวณชายฝI� ง เช-นSnapping แบ- ง เป8น  2 ชนิด คือ Chelydra 
serpentina และ Macroclemys temminckii จัดเป8นเต-าขนาดใหญ-ท่ีกินสัตว�อ่ืนเป8นอาหาร มีนิสัย
ดุร�ายและแข็งแรง ขากรรไกรมีความคมแข็งแรง ใช�สําหรับงับเหยื่อ Sternotherus เป8นเต-าท่ีอาศัยอยู-
ตามหนองและบึง ลักณะเฉพาะคือเม่ือถูกจับได�จะปล-อยกลิ่นเหม็นออกมาตามร-างกาย เพ่ือป�องกัน
อันตรายและเอาตัวรอด ฝIงตัวอยู-ตามโคลนตมตามพ้ืนท�องน้ําตามธรรมชาติ 

ลักษณะเฉพาะของเต-าน้ําจืดคือ มีกระดองเป8นแผ-นเกล็ดปกคลุมร-างกาย มีความหนา แข็งแรง 
ส-วนใหญ-อาศัยตามแหล-งน้ําจืดท่ัวไป มีหลายชนิดท่ีอาศัยบนบกมากกว-าในน้ํา ในประเทศไทยพบเต-า
กระอานท่ีเป8นเต-าบกเพียงแห-งเดียวท่ีทะเลสาบสงขลา กินหอยทากและปูเป8นอาหาร แต-ถ�าขาดแคลน
ก็จะกินพืชน้ําแทน เต-าบกเช-นเต-าหีบเม่ือออกจากไข-และเป8นตัวอ-อนจะอาศัยใกล�กับแหล-งน้ําจืด เม่ือ
เจริญเติบโตเป8นตัวเต็มวัยจะออกห-างจากแหล-งน้ํา มีลักษณะเด-นคือบริเวณตอนกลางของกระดอง
ด�านท�อง จะมีบานพับตามขวาง แบ-งกระดองด�านท�องออกเป8น 2 ส-วน เวลาถูกรบกวนหรือพบเห็น
ศัตรู จะพับกระดองด�านท�องเข�าหากัน อาศัยตามชายฝI�งทะเล ลักษณะกระดองมีความแข็งแรง มี
ลวดลายของกระดองสวยงามเป8นวงแหวนบนแผ-นเกล็ด 
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เต-าทะเล เป8นสัตว�เลื้อยคลานในยุคไตรแอสสิคอีกชนิดหนึ่ง ดํารงชีวิตอยู-ในทะเลเขตร�อนและ
ในบริเวณใกล�เคียงกับเขตร�อน เต-าทะเลจะอาศัยในทะเลเกือบตลอดชีวิต ยกเว�นฤดูวางไข-ท่ีจะข้ึนบก
เพ่ือวางไข-ตามชายหาดเท-านั้น ขาและรยางค�มีการเปลี่ยนแปลงจากสัตว�ท่ีอาศัยบนบก เปลี่ยนเป8นขา
ท่ีมีลักษณะเหมือนใบพายของเรือเพ่ือใช�ชีวิตในท�องทะเล เต-าทะเลท่ีมีขนาดใหญ-ท่ีสุดคือเต-า
มะเฟ�อง ขนาดลําตัวยาวประมาณ 2 เมตร น้ําหนักตัวประมาณ 725 กิโลกรัม อิพิเดอร�มิสท่ีคลุม
บริเวณกระดองมีลักษณะเหนียวนุ-ม ไม-มีเกล็ด มีสันตามยาวทางด�านหลัง เต-าตนุเป8นเต-าทะเลท่ีถูกไล-
ล-าจนใกล�จะสูญพันธุ�ในปIจจุบัน ลําตัวมีสีเขียวจากไขมันบนลําตัว ขาคู-หน�าทําหน�าท่ีเป8นพายสําหรับ
ว-ายน้ํา ขาคู-หลังทําหน�าท่ีเป8นหางเสือในการเลี้ยวซ�ายขวา รวมท้ังใช�ในการถีบน้ํา น้ําหนักตัวประมาณ 
180 กิโลกรัม จัดเป8น 1 ใน 5 ของเต-าทะเลของไทยเช-นเดียวกับเต-ามะเฟ�อง 

เต-าบก เป8นเต-าขนาดกลางและใหญ-ตามลําดับ เต-าบกท่ีอาศัยในหมู-เกาะกาลาปากอส จัดเป8น
เต-าบกท่ีมีขนาดใหญ-ท่ีสุด น้ําหนักตัวประมาณ 230 กิโลกรัม อายุมากกว-า 200 ป@ เคลื่อนท่ีช�ามาก
ด�วยอัตราความเร็ว 300 เมตร/ชั่วโมง ในประเทศไทยพบเต-าบกได�ทุกแห-งของภูมิภาค เช-นเต-าหกท่ี
อาศัยตามเขาสูงในปlาดงดิบ พบได�ในแถบไทรโยค เขาวังหิน นครศรีธรรมราช เต-าเขาสูบท่ีอาศัยอยู-
ตามภูเขาสูงในประเทศไทย เต-าเหลืองท่ีมีกระดองสีเหลือง ชอบอาศัยตามภูเขาสูงหรือเนินเขาท่ีแห�ง
แล�งในปlาผลัดใบ 

ตะพาบน้ํา เป8นสัตว�เลื้อยคลานท่ีมีกระดองห-อหุ�มร-างกายเช-นเดียวกับเต-า ลําตัวประกอบด�วย
กระดองบนและกระดองล-าง ลักษณะกระดองอ-อนนุ-มกว-า ผิวหนังท่ีปกคลุมกระดองเหนียวคล�ายหนัง 
ทําให�มองดูเหมือนกับไม-มีเกล็ดแผ-ปกคลุม ขาคู-หน�ามีแผ-นพังผืดกว�าง มีเล็บเพียง 2-3 นิ้ว คอและขา
หดได�มิดในกระดอง อาศัยอยู-ได�เกือบทุกสภาพแวดล�อม พบได�ในทางภาคใต�ของประเทศไทย บาง
ชนิดมีนิสัยดุร�ายและมีกําลังมาก ต-อสู�แย-งชิงเพศเมียด�วยการกัดอย-างรุนแรง ปIจจุบันตะพาบเป8นท่ี
นิยมนํามาประกอบเป8นอาหารของมนุษย� 

อวัยวะเพศท่ีโคลเอดา (Cloacal penis) ในการปฏิสนธิภายใน เต-าทุกชนิดจะวางไข-เพ่ือฟIก
ออกมาเป8นตัวก-อนเจริญเติบโตเป8นตัวเต็มวัย ไข-เต-ามีลักษณะกลม ยาวและรี เปลือกนอกนิ่ม และมี
สารหินปูนเป8นเยื่อคล�ายกับแผ-นหนังห-อหุ�มอยู- เต-าเป8นสัตว�เลื้อยคลานท่ีสามารถดํารงชีวิตอยู-ได�ท้ังบน
บก ในแหล-งน้ําจืดและทะเล ซ่ึงมีคําท่ีใช�เรียกเต-าโดยเฉพาะด�วยกัน 4 คํา ซ่ึงจะใช�ในคามหมายท่ีมี
ความแตกต-างกันคือTurtles, Terrapins, Tortoise และ Soft-shelled turtles โดยมีรายละเอียด
เฉพาะ ดังนี้ 
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ทฤษฎีทางชีววิทยาเก่ียวกับกระต3าย

กระต-าย (อังกฤษ: 
นม อันดับกระต-าย (Lagomorpha) 

กระต-ายแม�จะมีฟIนแทะเหมือนกับ
ต-างหาก เนื่องมีจํานวนฟIนท่ีไม-เท-ากัน เพราะกระต-าย
แถวละ 2 ซ่ี ฟIนกรามบนข�างละ 
ใช�ฟIนท้ัง 2 ด�านเค้ียวสลับกันไป ต-างจากสัตว�ฟIนแทะโดยท่ัวไปท่ีเค้ียวเคลื่อนหน�าเคลื่อนหลัง ซ่ึง

สามารถเขียนเป8นสูตรได�ว-า

กระต-ายเป8นสัตว�เลี้ยงลูกด�วยนมท่ีมีขนาดเล็ก มีขนปุกปุยท่ัวลําตัว มีหางกลมสั้น มีใบหูยาว
เม่ือเทียบกับสัตว�อ่ืน ซ่ึงวิวัฒนาการ
ดมกลิ่นท่ีดีมาก กระต-ายมีขาหน�าท่ีมี 
กล�ามเนื้อ จึงสามารถกระโดด
เคลื่อนไหว เป8นสัตว� ท่ี ต่ืนตกใจง-า
นอกจากนี้แล�วตาของกระต-ายยังมีหนังตาหรือเปลือกตาถึง 

กระต-ายเป8นสัตว�ท่ีกิน
ของกระต-ายได�แก- หญ�าและพืช
สัตว�ท่ีสืบพันธุ�เร็วมาก โดยป@หนึ่ง ๆ กระต-ายสามารถออกลูกได�ถึง 
กระต-ายในธรรมชาติ มักอาศัยอยู-ในท่ีราบโล-งท่ีเป8น
และท่ีอยู-อาศัย ลูกกระต-ายปlาในธรรมชาติ เม่ือแรกเกิดจะลืมตา และในวันรุ-งข้ึนก็สามารถวิ่งและ
กระโดดได�เลย เม่ือกระต-ายตัวเมียจะคลอดลูก จะแยกออกจากรังเดิมไปขุดรังใหม- เพ่ือป�องกันลูกอ-อน
จากกระต-ายตัวผู� ซ่ึงอาจฆ-าลูกกระต-ายเกิดใหม-
ข้ึนมา 

กระต-ายกระจายพันธุ�ไปในทุกภูมิภาคท่ัวโลก ไม-เว�นแม�กระท่ัง
และทวีปออสเตรเลีย แบ-งออกได�เป8น 
คือ กระต-ายปlา (Lepus peguensis

 
6(th.wikipedia.org/wiki/
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 Hare, Rabbit) จัดอยู-ในไฟลัมสัตว�มีแกนสันหลัง
(Lagomorpha) ในวงศ� Leporidae 

กระต-ายแม�จะมีฟIนแทะเหมือนกับสัตว�ฟIนแทะ (Rodentia) แต-ถูกจัดออกมา
ต-างหาก เนื่องมีจํานวนฟIนท่ีไม-เท-ากัน เพราะกระต-ายมีฟIนแทะท่ีขากรรไกรบน 

ซ่ี ฟIนกรามบนข�างละ 6 ซ่ี และฟIนกรามล-างข�างละ 5 ซ่ี เม่ือเวลาเค้ียวอาหาร กระต-ายจะ
ด�านเค้ียวสลับกันไป ต-างจากสัตว�ฟIนแทะโดยท่ัวไปท่ีเค้ียวเคลื่อนหน�าเคลื่อนหลัง ซ่ึง

สามารถเขียนเป8นสูตรได�ว-า  

กระต-ายเป8นสัตว�เลี้ยงลูกด�วยนมท่ีมีขนาดเล็ก มีขนปุกปุยท่ัวลําตัว มีหางกลมสั้น มีใบหูยาว
วิวัฒนาการมาใช�สําหรับฟIงเสียงได�เป8นอย-างดี และยังมีประสาทสัมผัสในการ

ดมกลิ่นท่ีดีมาก กระต-ายมีขาหน�าท่ีมี 5 นิ้ว ขาหลังมี 4 นิ้ว มีสะโพกท่ียาวและทรงพลัง เต็มไปด�วย
กระโดดได�เป8นอย-างดี ใต�ฝlาเท�ามีขนนุ-ม ๆ รองรับอยู- เพ่ือมิให�เกิดเสียงเม่ือ

เคลื่อนไหว เป8นสัตว� ท่ี ต่ืนตกใจง-ายและมีความว-องไวปราดเปรียวมากในการระแวดระวังภัย 
นอกจากนี้แล�วตาของกระต-ายยังมีหนังตาหรือเปลือกตาถึง 3 ชั้นด�วยกัน 

กระต-ายเป8นสัตว�ท่ีกินพืชเป8นอาหารเท-านั้น ต-างจากสัตว�ฟIนแทะท่ีกินได�ท้ังเนื้อและพืช อาหาร
และพืชผักชนิดต-าง ๆ อายุขัยโดยเฉลี่ยของกระต-ายจะอยู-ท่ี 

สัตว�ท่ีสืบพันธุ�เร็วมาก โดยป@หนึ่ง ๆ กระต-ายสามารถออกลูกได�ถึง 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 
กระต-ายในธรรมชาติ มักอาศัยอยู-ในท่ีราบโล-งท่ีเป8นทุ-งหญ�ามากกว-าปlาทึบ โดยขุดโพรงใต�ดินเป8นรัง
และท่ีอยู-อาศัย ลูกกระต-ายปlาในธรรมชาติ เม่ือแรกเกิดจะลืมตา และในวันรุ-งข้ึนก็สามารถวิ่งและ
กระโดดได�เลย เม่ือกระต-ายตัวเมียจะคลอดลูก จะแยกออกจากรังเดิมไปขุดรังใหม- เพ่ือป�องกันลูกอ-อน
จากกระต-ายตัวผู� ซ่ึงอาจฆ-าลูกกระต-ายเกิดใหม-ได� โดยจะกัดขนตัวเองเพ่ือปูรองรับลูกใหม-ท่ีจะเกิด

กระต-ายกระจายพันธุ�ไปในทุกภูมิภาคท่ัวโลก ไม-เว�นแม�กระท่ังเขตอาร�กติก
แบ-งออกได�เป8น 11 สกุล (ดูในตาราง)  ในประเทศไทย

Lepus peguensis)  

h.wikipedia.org/wiki/กระต-าย) 
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สัตว�มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว�เลี้ยงลูกด�วย

แต-ถูกจัดออกมาเป8นอันดับ
มีฟIนแทะท่ีขากรรไกรบน 2 แถว เรียงซ�อนกัน

ซ่ี เม่ือเวลาเค้ียวอาหาร กระต-ายจะ
ด�านเค้ียวสลับกันไป ต-างจากสัตว�ฟIนแทะโดยท่ัวไปท่ีเค้ียวเคลื่อนหน�าเคลื่อนหลัง ซ่ึง

กระต-ายเป8นสัตว�เลี้ยงลูกด�วยนมท่ีมีขนาดเล็ก มีขนปุกปุยท่ัวลําตัว มีหางกลมสั้น มีใบหูยาว
มาใช�สําหรับฟIงเสียงได�เป8นอย-างดี และยังมีประสาทสัมผัสในการ

นิ้ว มีสะโพกท่ียาวและทรงพลัง เต็มไปด�วย
ได�เป8นอย-างดี ใต�ฝlาเท�ามีขนนุ-ม ๆ รองรับอยู- เพ่ือมิให�เกิดเสียงเม่ือ

ยและมีความว-องไวปราดเปรียวมากในการระแวดระวังภัย 

กินได�ท้ังเนื้อและพืช อาหาร
ชนิดต-าง ๆ อายุขัยโดยเฉลี่ยของกระต-ายจะอยู-ท่ี 2-3 ป@ นับเป8น

ครั้ง ครั้งละประมาณ 2-3 ตัว 
โดยขุดโพรงใต�ดินเป8นรัง

และท่ีอยู-อาศัย ลูกกระต-ายปlาในธรรมชาติ เม่ือแรกเกิดจะลืมตา และในวันรุ-งข้ึนก็สามารถวิ่งและ
กระโดดได�เลย เม่ือกระต-ายตัวเมียจะคลอดลูก จะแยกออกจากรังเดิมไปขุดรังใหม- เพ่ือป�องกันลูกอ-อน

ได� โดยจะกัดขนตัวเองเพ่ือปูรองรับลูกใหม-ท่ีจะเกิด

เขตอาร�กติก ยกเว�นโอเชียเนีย
ประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียว 
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กระต-ายโดยธรรมชาติ เป8นสัตว�ท่ีอยู-สุดปลายของห-วงโซ-อาหาร ด�วยเป8นอาหารของสัตว�กินเนื้อ
ชนิดต-าง ๆ เช-น หมาปlา,หมาจิ้งจอก, แมวปlา, เสือชนิดต-าง ๆ, หมาใน, ชะมด, เพียงพอน รวมถึงงู
ขนาดใหญ-ด�วย เช-น งูหลามและงูเหลือม  กระต-ายเป8นสัตว�ท่ีผูกพันกับมนุษย�มาเป8นเวลานาน ด�วย
การเป8นสัตว�ท่ีถูกล-าเพ่ือเป8นอาหารและเกมกีฬาโดยเฉพาะในแถบทวีปยุโรป ในเชิงวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ ชาวตะวันตกเชื่อว-า การพกขากระต-ายจะนํามาซ่ึงโชคดี ชาวจีนและชาวญ่ีปุlนเชื่อว-า 
กระต-ายเป8นเทพเจ�าแห-งดวงจันทร� มีหน�าท่ีปรุงยาอายุวัฒนะ เป8นสัตว�เลี้ยงของฉางเอ�อ เทพธิดาแห-ง
ดวงจันทร� การมอบรูปลักษณ�ของกระต-ายจึงถือเป8นการมอบความปรารถนาให�โชควาสนาให�แก-กัน 

นอกจากนี้แล�วในทางโหราศาสตร� กระต-ายยังเป8นตัวแทนของนักษัตรลําดับท่ี 4 คือ ป@เถาะ ท่ี
ใช�สัญลักษณ�เป8นกระต-าย  

ในปIจจุบัน กระต-ายได�กลายมาเป8นสัตว�เลี้ยงของมนุษย�ท้ังในแง-ของการเป8นสัตว�เลี้ยงสวยงาม 
และสัตว�เศรษฐกิจเพ่ือรับประทานเนื้อ โดยกระต-ายชนิดท่ีนํามาพัฒนาสายพันธุ�จนเป8นสัตว�เลี้ยงนั้น 
โดยมากจะเป8นชนิด กระต-ายยุโรป (Oryctolagus cuniculus) ท่ีมีถ่ินกําเนิดด้ังเดิมในทวีปยุโรป ซ่ึง
กระต-ายสายพันธุ�สวยงามนั้นก็มีด�วยกันหลากหลายมากมาย โดยมีขนาดแตกต-างกันออกไปตามขนาด
ลําตัว อาทิ เนเธอร�แลนด�ดวอฟ, โปลิช แรทบิท, ฮอลแลนด�ลอป ซ่ึงเป8นกระต-ายขนาดเล็ก และอิงลิ
ชลอปท่ีเป8นกระต-ายขนาดใหญ- เป8นต�น 

นําทฤษฏีนี้ไปใช�กับภาพยนตร� ในตอนท�ายของเรื่อง ท่ีเต-าจะต�องหาทางเอาชนะกระต-ายโดย
ปราศจากกระดอง มันจึงต�องมองหาจุดอ-อนของกระต-าย นั่นก็คือสุนัขจิ้งจอก ซ่ึงเป8นศัตรูหลักของ
กระต-าย และถ�ากระต-ายต�องเผชิญหน�ากับสุนัขจิ้งจอกแล�ว มันจะมีโอกาสรอดน�อยมาก ถึงไม-มีเลย  

ดังนั้นการท่ีเต-าสวมชุดสุนัขจิ้งจอกจึงสามารถวิ่งชนะกระต-ายได�  

ส-วนทฤษฏีอ�างอิงเก่ียวกับเต-า เพ่ือจะได�ทราบว-าเต-านั้นมีจุดอ-อนอยู-ตรงกระดอง กระดองของ
เต-าแข็งแรงมากไม-สามารถทําลายได� หากเต-ายังมีกระดองมันจะปลอดภัย และหากกระต-ายต�องการ
จะกําจัดเต-า มันจะต�องกําจัดกระดองเต-าก-อน เม่ือเต-าไร�ซ่ึงกระดอง ก็หมายความว-ามันไม-สามารถทํา
อะไรได�อีกแล�ว ในธรรมชาติคือเสียชีวิต 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

 จากการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันด้วยเทคนิคนิคสตอปโมชัน โดยตีความนิทานอีสปใหม่ เรื่องกระต่าย
กับเต่า  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญในส่วนของเรื่องราว อารมณ์ของภาพ และคาแรคเตอร์
ของตัวละครเพื่อให้เขากับแกนความคิดหลักของภาพยนตร์สตอปโมชัน(Concept) ดังนั้นผู้จัดท าได้ค้นคว้า
เกี่ยวกับ ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 2  รวมถึงได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูล
อ้างอิง ดังนี ้
 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference)  

1. นิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับเต่า (ต้นฉบับ) มีเรื่องย่อว่า 
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเต่าตัวหนึ่งออกหาอาหารของมันตามปกติ ระหว่างทางมันได้พบกับ

เจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึ่ง กระต่ายได้พูดจาดูถูกเต่ามากมาย จนเต่าทนไม่ไหวจึงได้ท้ากระต่ายแข่งว่ิง เมื่อได้ยิน
ดังนั้น กระต่ายก็หัวเราะลั่นเพราะคิดว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะตนได้อย่างแน่นอน แต่กระต่ายก็ได้รับค าท้าของ
เต่าทั้งยังพาเพื่อนมาช่วยเป็นสักขีพยานในการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย 

เมื่อการแข่งขันเริ่ม กระต่ายว่ิงออกไปด้วยความเร็วสูงสุด ทิ้งห่างเต่าไปหลายกิโลเมตรเลยทีเดียว 
ส่วนเต่าได้แต่เดินอย่างต้วมเตี้ยมไปทีละนิด พวกผู้ชมต่างพากันหัวเราะเยาะเต่าที่ไปท้ากระต่ายแข่งแต่ไม่ดูสาร
รูปของตน 

เมื่อกระต่ายว่ิงมาใกล้ถึงเส้นชัย ด้วยความประมาทคิดว่าเต่าไม่มีทางชนะตนได้ จึงได้แวะนอนพัก
อยู่ข้างทาง แต่ด้วยความเหนื่อยล้าจากการว่ิง ท าให้กระต่ายหลับสนิทไปนาน จนกระทั่งเต่าตามมาทันและแซง
ไปได้ในที่สุด 

เมื่อกระต่ายตื่นข้ึนมาก็พบว่าเต่าได้ถึงเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้ว ท าให้กระต่ายรู้สึกส านึกผิดที่
ตนเองประมาทเกินไปท าให้ต้องได้รับความพ่ายแพ้ 

จากเรื่องราวดังกล่าว นั้นมีความชัดเจนด้านแก่นเรื่องและวิธีการด าเนินเรื่องด้วยมุมมองและ
ทัศนคติของตัวละครหลัก และท้ายทีสุ่ดแล้วตัวละครหลักนีก้็จะต้องเปิดใจกบัมุมมองใหม่ที่ดกีว่า เพราะ
ท้ายที่สุดแล้วคือผู้เลือกเองว่าจะมองสิง่เหล่าน้ันเป็นแบบไหน ดังนั้นผู้จัดท าจึงเลอืกภาพยนตรเ์รื่องนี้มาเป็น
ข้อมูลอ้างอิงด้านเนือ้หาของเรื่อง และจะน าจุดเด่นในเนือ้เรือ่งไปพฒันาต่อเป็นบทภาพยนตร์ของภาพยนตร์
แอนิเมชันเรื่องกระต่ายกบัเต่า เวอร์ชันใหม ่
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2.   ภาพยนตร์โฆษณาสินค้าชุดโรงเรียนซิลวาเนียน ปี2011 (Sylvanian Families Calico Critters 
School Commercial 2011) 

เนื่องจากภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่องกระต่ายกับเต่า  มีตัวละครและสถานที่ต่างๆภายในเรื่อง ที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่น เพราะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายท าเกือบทั้งหมด เป็นสินค้าภายใต้ช่ือซิลวาเนียน แฟมิลี่
(Sylvanian Families) จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาจากภาพยนตร์ที่มีลักษณะของอารมณ์ภาพและเนื้อเรื่อง
คล้ายคลึงกับภาพยนตร์ที่ต้องการจะผลิต  ซึ่งก็คือภาพยนตร์โฆษณาสินค้าช้ิน เพราะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวันของเหล่าสัตว์ในหมู่บ้านแห่งนี้ คล้ายกับความต้องการของผู้จัดท า 

จึงเป็นภาพยนตร์ที่สามารถอ้างอิงทั้งข้อมูลและอารมณ์ของภาพกับบทภาพยนตร์Animation เรื่อง
กระต่ายกับเต่าได้เกือบร้อยเปอร์เซ็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของกล้องและการจัดวางมุมกล้อง 
แสงของบรรยากาศในเวลาต่างๆทั้งภายในและภายนอก ลักษณะการเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูน และการ
ออกแบบฉาก ส่วนอารมณ์ของตัวละครนั้น  

 
1. ฉากนีใ้ช้อ้างอิงฉากที่มีความส าคัญที่สุดในภาพยนตร์คือฉากสนามว่ิงแข่ง ใช้ประโยชน์จากทั้ง

มุมกล้องและองค์ประกอบภาพ แสงสี รวมถึงการออกแบบสนาม การจัดวางองค์ประกอบของตัวบ้านและ
สิ่งแวดล้อม สีของท้องฟ้าในตอนกลางวัน และการออกแบบจัดวางต้นไม้ และมุมกล้องระยะไกล รวมถึงเทคนิค
พิเศษ ขณะที่ตัวละครว่ิงเข้าเส้นชัยจะเป็นภาพสโลว์โมชัน (Slow Motion) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 – 1  จากภาพยนตร์โฆษณาสนิค้าชุดโรงเรียนซลิวาเนียน ป2ี011 
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ฉากนี้ใช้อ้างอิงโลเคชันภายในเป็นหลัก ทั้งการจัดวางมุมกล้องที่ต้องค านึงถึงขนาดสัดส่วนของ
เซ็ท เพราะมีความเล็กและแคบมาก เป็นไปได้ยากที่จะวางภาพมุมกว้าง นอกจากนี้ยังใช้อ้างอิง แสงแดดใน
ตอนเช้าที่ตกกระทบผ่านหน้าต่างเข้ามา  

ยังมีการเคลื่อนไหวกล้องในแบบต่างๆ ในภาพยนตร์โฆษณาช้ินนี้มีตัวอย่างการเคลื่อนไหวของ
กล้องครบทุกแบบตามที่ผู้จัดท าได้ก าหนดไว้ จึงยกมาใช้ทั้งหมด เช่นการแพนเลฟท์(Pan Left) และแพนไรท์ 
(Pan Right) ในภาพทางซ้าย การซูมอิน (Zoom In) จากภาพทางขวา 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 – 2  จากภาพยนตร์โฆษณาสินค้าชุดโรงเรียนซิลวาเนียน ปี2011 
 

2. ฉากนี้ใช้อ้างอิงแสงไฟและสีของภาพในเวลากลางคืน  
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 – 3  จากภาพยนตร์โฆษณาสินค้าชุดโรงเรียนซิลวาเนียน ปี2011 
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อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 
 เนื่องจากตัวละครที่น ามาใช้เป็นหุ่นแสดงในภาพยนตร์มีข้อจ ากัดบางอย่าง คือไม่สามารถแสดงสีหน้า
ออกมาได้ชัดเจน และเพราะตัวละครมีรปูร่างหน้าตาที่น่ารัก จึงต้องอาศัยการพากย์เสียงเพื่อสื่ออารมณ์ของตัว
ละครแทน ไม่เช่นน้ันจะได้อารมณ์ของตัวละครเพียงอารมณ์เดียวคือสดใสร่างเริง 
 ผู้จัดท าจึงเลือกเรฟเฟอเรนของมู้ดแอนด์โทน จากภาพยนตร์ที่มีข้อจ ากัดเช่นเดียวกันนี้ และมีเนื้อหา
เรื่องราวที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก็คือ ละครหุ่นเรื่อง กล้วยหอมจอมซน  

กล้วยหอมจอมซน (Bananas in Pyjamas) เป็นรายการส าหรับเด็ก ออกฉายในปี ค.ศ. 1992 ทาง
ช่องเอบีซี (ABC) จนสิ้นสุดการออกอากาศ ในปี ค.ศ. 2002 ในประเทศไทยเคยออกฉายทางช่อง 7 มาแล้ว 
เป็นเรื่องของ แฝดกล้วยหอมจอมซนบี1 (B1) กับบี2 (B2) ที่ร่วมเล่นกับ หมีเท็ดดี้ กล้วยหอมจอมซนถูกน ามา
ปรับปรุงใหม่อีกครั้งให้อยู่ในรูปแบบ CGI ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2011 โดยเซาเทิร์นสตอร์ เอนเตอร์เท
นเมนท์ Southern Star Entertainment 

เป็นละครที่ผู้แสดงสวมชุดเป็นตัวการ์ตูนต่างๆ ที่ไม่สามารถแสดงออกทางหน้าตาในหลอกหลาย
อารมณ์ได้ แต่ละครเรื่องนี้ก็สามารถส่งอารมณ์ถึงคนดูได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง  
ตลอดจนเนื้อหาของเรื่องกล้วยหอมจนซน มีการด าเนินเรื่องโดยการใช้ชีวิตประจ าวันของตัวละคร และมีการ
วางแผนของตัวละครด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้จัดท าต้องการ เช่นเวลาที่กล้วยหอมสองตัวปรึกษากันและมี
ความคิดอะไรบางอย่าง หรือในตอนที่หนูเจ้าเล่ห์วางแผนการอันร้ายกาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 – 4  จากเรื่องละครการ์ตูนชุดกล้วยหอมจอมซน 
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บทที่ 4 

ประมวลผลวิจัย 
 
 จากข้ันตอนการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่

ต้องการผลิต ทั้งหมดเพื่อน าไปใช้ในการเป็นข้อมูลอ้างอิงในการท าภาพยนตร์   ข้ันตอนแรกของการ

สร้างสรรค์ภาพยนตร์ต่อไปคือ ข้ันตอนเตรียมการก่อนถ่ายท า  ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์จาก

แหล่งข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลที่ได้ท าการศึกษามาเพื่อน าไปใช้ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ โดยมี

ข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 
1. ขั้นตอนพัฒนาบท (Development) 

    1.1 แนวความคิด (Concept) 

         กระต่ายที่เคยว่ิงแพ้เต่า  คิดหาวิธีเอาชนะเต่าเพื่อกู้ศักศรีคืนมา 

    1.2 แก่นเรื่อง (Theme) 

     การชนะที่แท้จริง คือการเห็นคุณค่าในตัวเอง 

    1.3 เรื่องย่อ (Synposis) 

    ณ หมู่บ้านซิลวาเนี่ยน(Sylvanina Village)  บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่

กันอย่างอบอุ่นเหล่าเต่านักแข่งว่ิงสี่ตัว  อาศัยอย่างสุขสบายในบ้านหลังใหญ่   พวกมันเป็นเต่าที่เคย

ชนะการว่ิงแข่งกับกระต่ายมาก่อน  ในปีผ่านๆมา  เพื่อนๆสัตว์ต่างช่ืนชมพวกมัน  และในปีนี้การ

แข่งขันใกล้จะมาถึงแล้ว  เต่าตัวต่อไปจะต้องเตรียมตัวจะลงสนาม 

         พวกเต่านั้นมีแต่คนเอาของกินดีๆมาให้ที่บ้านเป็นประจ า  มันเป็นเหมือนฮีโร่ของ

หมู่บ้าน ในขณะที่พวกกระต่ายมีชีวิตล าบากกว่าเพราะเพื่อนกระต่ายไม่ค่อยชอบพวกมัน  เพราะ

นอกจากจะว่ิงแพ้เต่าแล้ว  บางครั้งยังว่ิงแพ้หมาด้วย  แม้แต่แม่สาวกระต่ายสุดสวยที่มันแอบชอบก็ยัง

เมินหนีหันไปสนใจเต่าอีกตัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เจ้ากระต่ายเห็นดังนั้น  ยิ่งท าให้มันนึกถึงภาพวันเก่าๆที่เจ้าเต่าเอาชนะการว่ิง

แข่งได้ทุกปี ยิ่งคิดก็ยิ่งแค้น  จึงกลับไปปรึกษากับเพื่อนๆว่าจะท าอย่างไรดีให้เจ้ากระต่ายตัวต่อไป

เอาชนะเต่าได้ 

เจ้ากระต่ายน้อยหักโหม ซ้อมว่ิงอย่างหนักบนเครื่องออกก าลังกาย ในขณะที่เต่า

ท าตรงกันข้าม  แทนที่มันจะซ้อมว่ิงมันกลับเอาแต่ตกแต่งกระดอง  เช็ดถูให้เงางาม เพราะมันเช่ือว่า

กระดองท าให้มันว่ิงเร็ว 

เหล่ากระต่ายคิดแผนเอาคืนเจ้าเต่า ไม่ให้เจ้าเต่าชนะได้ในการแข่งขันครั้งนี้ เจ้า

กระต่ายช่วยกันคิดว่าท าไมพวกมันถึงแพ้ ทั้งๆที่ไม่ได้แอบงีบเหมือนครั้งแรก กระต่ายตัวหนึ่งก็เสนอว่า

ในกระดองเต่าจะต้องมีอะไรที่ท าให้พวกมันว่ิงเร็วๆแน่ๆ  กระต่ายตัวอื่นเห็นด้วยเพราะมักจะเห็นเต่า

ใส่ใจกับกระดองเป็นพิเศษ  พวกกระต่ายรู้แล้วว่าความลับของเต่าอยู่ที่กระดอง พวกเต่ารักกระดอง

ของมันมาก เช็ดถูทุกวัน 

ในคืนน้ันเจ้ากระต่าย แอบเข้าไปที่บ้านเจ้าเต่า แล้วก็เซอร์ไพร้เจ้าเต่า   มันขโมย

กระดองของพวกเต่าขณะที่เต่าก าลงัอาบน้ า  แล้วเอาไปซ่อนเมื่อเต่าอาบน้ าเสร็จมันหากระดองไม่เจอ  

แต่เจอกับใครไม่รู้สวมหน้ากากก าลังถ่ายรูปพวกมันตอนโป๊ 

กระต่ายถ่ายรูปเต่าไว้ เต่าบางตัวสักลายหวานแหววบนก้น บางตัวมีหมวกอาบ

น้ าลายดอกไม้  และกางเกงในสีชมพู กระต่ายเอารูปเหล่าน้ันไปโพสบนเฟสบุ๊ก 

เจ้าเต่าไม่มีกระดองใส่แล้ว เสื้อผ้าก็ไม่มีเพราะใส่แต่กระดอง  มีเพียงเสื้อคลุม

อาบน้ าเท่านั้น พวกเต่าได้แต่น่ังเซ็งท าอะไรไม่ได้ 

เต่าตัวที่2 เปิดเฟสบุ๊กและเห็นรูปตัวเองถูกโพสโดยช่ือของมันเอง  มันอุทานแล้ว

เรียกเพื่อนเต่ามาดู  มีรูปของพวกมันทุกตัว 

สัตว์ตัวอื่นๆที่เห็นรูปต่างพากันคอมเม้นหัวเราะเยาะที่พวกเต่าที่เป็นแต๋ว   ส่วน

พวกเต่ารู้สึกอับอายจนไม่กล้าไปไหน  ไม่ว่าใครมาเคาะประตูมันก็ไม่เปิด  เต่าคุยกันว่าปีนี้คงไม่ได้ลง

แข่งว่ิงแล้ว  เต่าตัวที่4ได้แต่ท าใจ 

ในวันแข่งขัน  สัตว์ต่างๆเข้าสู่ลู่ว่ิง  ขาดแต่เต่าน้อย  เจ้ากระต่ายมั่นใจว่าจะต้อง

ชนะแน่ๆเพราะเจ้าเต่าไม่มา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พวกสัตว์ที่เป็นแฟนคลับเต่า ต่างก็รู้สึกเป็นห่วง ก็ เลยไปหาเต่าที่บ้าน  พูด

ปลอบใจเต่า และช่วยกันท าชุดใหม่ให้  แต่เจ้าเต่าท้อเกินกว่าจะออกจากบ้าน 

และอยู่ๆเต่าก็สังเกตเห็นบางอย่าง   รอยเท้ากระต่ายที่เปื้อนบนพื้น หลักฐาน

ส าคัญที่บอกว่าคนที่ท ากับมันแบบนี้คือกระต่ายน่ันเอง  เต่าจึงตัดสินใจลงแข่งว่ิง 

เจ้าเต่าก็ปรากฏตัวทันเวลาพอดี มันมาในชุดใหม่ที่มีปีกเหมือนนกแต่ก็ยังมีหาง

เหมือนหมาจิ้งจอกด้วยคราวนี้ไม่มีกระดองแล้วแต่มันก็ใช้ความสามารถ ว่ิงสุดก าลังจนเอาชนะ

กระต่ายได้อีกครั้งอย่างใสสะอาด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1.4 โครงเรื่องย่อขยาย (Treatment) 

 

ฉากท่ี 1 ภายนอก / หมู่บ้านซิลวาเนียน / เช้า (หมา / กระต่าย /แมว /เต่า / แกะ / กระรอก /  
แรคคูน / หมี) 

ณ หมู่บ้านซิลวาเนียน  เล็กๆ  ที่มีลานตรงกลาง  เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่กัน
อย่างอบอุ่น  บางตัวขายของในร้าน  บางตัวขายของบนทางเท้า  สัตว์น้อยใหญ่มาเลือกซื้อของไปกิน
กัน   

 

ฉากท่ี 2 ภายใน / บ้านเต่า / เช้า   (เต่านักว่ิงท้ัง 4 ตัว/แมวน้อย) 

ในบ้านหลังใหญ่เหล่าเต่านักแข่งซิ่งสี่ตัว  อาศัยอย่างสุขสบาย   

เต่าตัวที่1ก าลังอ่านหนังสืออยู่บนโซฟา   

เต่าตัวที่2ก าลังช่ืนชมกระดอง   

เต่าตัวที่3น่ังเล่นคอม  

และเต่าตัวที่สี่ก าลังท าอาหาร 

ในบ้านมีถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งว่ิงประจ าปีวางประดับอยู่สามอัน  และรูปถ่าย 

พวกมันพูดคุยกันถึงการแข่งขันที่ก าลังจะมาถึงในอีกสองวันข้างหน้าวันน้ีมีแมวน้อยมาหา
เต่าที่บ้าน เพื่อน าขนมมาให้  

ฉากท่ี 3 ภายใน / บ้านกระต่าย / สาย  (กระต่ายนักว่ิง 4 ตัว) 

กระต่ายสี่ตัวอยู่คนละมุมของห้องบ้าน 

กระต่ายตัวที่ 1เพิ่งตื่น ยังคงอยู๋บนที่นอนบิดข้ีเกียจและถามหาอาหารเช้า 

กระต่ายตัวที่2 นอนแผ่หลาอยู่บนโซฟา  

กระต่ายตัวที่3 นั่งอ่านหนังสือบนโต๊ะ 

กระต่ายตัวที่ 4 ก าลังกวาดบ้าน  และอาสาจะออกไปจ่ายตลาด 

   ส
ำนกัหอ
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ฉากท่ี 4 ภายนอก / ตลาดกลางหมู่บ้าน / สาย (กระต่ายตัวท่ี4/เต่าตัวท่ี2/ กระต่ายสาว /ป้า
กระต่าย/ เหล่าสัตว์ในหมู่บ้าน) 

กระต่ายตัวที่4 เดินไปที่ตลาดกลางหมู่บ้าน  เลือกซื้อแครอทที่ร้านของป้ากระต่าย   ป้า
กระต่ายบอกให้มันกินเยอะๆจะได้มีแรงว่ิง เมื่ออกจากร้าน  มันเห็นกระต่ายสาวก าลังเลือกซื้อผลไม้ 
จึงทักทาย  แต่แม่กระต่ายสาวเมินหน้าหนีและเดินไปหาเจ้าเต่าตัวที่2ที่นั่งอยู่หน้าบ้าน น าผลไม้ไปให้  
และเธอก็หันมาย้ิมเยอะเย้ยเจ้ากระต่าย 

 

ฉากท่ี 5 FB1ภายนอก / สนามแข่งว่ิง / กลางวัน  (กระต่ายตัวท่ี1 / เต่าตัวท่ี 1) 

เจ้ากระต่ายตัวที่ 4  นึกภาพ  เต่าอาวุโสที่ก าลังว่ิงเข้าเส้นชัย  โดยเจ้ากระต่ายตัวที่1ยังงีบ
อยู่ใต้ต้นไม้  

 

ฉากท่ี 6 FB 2ภายนอก / สนามแข่งว่ิง / กลางวัน  (กระต่ายตัวท่ี 2 / เต่าตัวท่ี 2) 

กระต่ายตัวที่2  ถูกเต่า และหมา ว่ิงแซงไป  ท าให้มันเสียชัยชนะ 

 

ฉากท่ี 7 FB3ภายนอก / สนามแข่งว่ิง / กลางวัน  (กระต่ายตัวท่ี 3 / เต่าตัวท่ี 3) 

กระต่ายตัวที่ 3  ก าลังจะเข้าเส้นชัย แต่เจ้าแต่ตัวที่3ก็ว่ิงแซงมันไป คว้าถ้วยรางวัล 

 

ฉากท่ี 8 ภายใน / บ้านกระต่าย-ห้องนั่งเล่น / บ่าย   (กระต่ายตัวท่ี 4 ) 

เจ้ากระต่ายน้อยตัวที่4หักโหม  ซ้อมว่ิงอย่างหนักบนเครื่องออกก าลังกาย 
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ฉากท่ี 9 ภายใน / บ้านเต่า / บ่าย  (เต่าตัวท่ี 4 ) 

ในขณะที่เต่าท าตรงกันข้าม  แทนที่มันจะซ้อมว่ิงมันกลับเอาแต่ตกแต่งลวดลายบน
กระดอง  เช็ดถูให้เงางามอยู่ตรงเก้าอี้ริมหน้าต่าง 

 

ฉากท่ี 10 ภายใน / บ้านกระต่าย / กลางคืน (กระต่ายนักว่ิง 4 ตัว)  

เหล่ากระต่ายคิดแผนเอาคืนเจ้าเต่า  ไม่ให้เจ้าเต่าชนะได้ในการแข่งขันครั้งนี้ เจ้ากระต่าย
ช่วยกันคิดว่าท าไมพวกมันถึงแพ้ ทั้งๆที่ไม่ได้แอบงีบเหมือนครั้งแรก  กระต่ายตัวหนึ่งก็เสนอว่าใน
กระดองเต่าจะต้องมีอะไรที่ท าให้พวกมันว่ิงเร็วๆแน่ๆเพราะมันเห็นเจ้าเต่าเอาแต่สนใจกระดองเป็น
พิเศษ 

 

ฉากท่ี 11 FB ภายนอก / หน้าบ้านเต่า / สาย (กระต่ายตัวท่ี 4 / กระต่ายตัวท่ี 3  / เต่าตัวท่ี
3) 

เต่าตัวที่3 ก าลังช่ืนชมกระดองของมันอยู่หน้าบ้าน  ขณะที่กระต่ายสาวก าลังเดินเข้าไปหา 

 

ฉากท่ี 12 ภายใน / บ้านกระต่าย-ห้องนั่งเล่น / กลางคืน  (กระต่ายนักว่ิง 4 ตัว) 

กระต่ายตัวอื่นเห็นด้วยเพราะมักจะเห็นเต่าใส่ใจกับกระดองเป็นพิเศษ  ตอนนี้ พวก
กระต่ายรู้แล้วว่าความลับของเต่าอยู่ที่กระดอง พวกเต่ารักกระดองของมันมาก  

 

ฉากท่ี 13 ภายใน / บ้านเต่า-ห้องเต่า 1 / กลางคืน (กระต่ายตัวท่ี 4 / เต่าตัวท่ี 1) 

เต่าตัวที่1ก าลังอายน้ าสบายใจ  มันวางกระดองไม้หน้าห้องน้ า  เจ้ากระต่ายแอบหยิบ
กระดองเอาไป  เมื่อมันออกมาจากห้องน้ าไม่เห็นกระดอง  เดินดูรอบๆห้อง  อยู่ๆโจรใส่หน้ากากก็
กระโดดออกมา มันตกใจผ้าขนหนูหลุด  เจ้ากระต่ายถ่ายรูปไว้ทัน  
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ฉากท่ี 14 ภายใน / บ้านเต่า-ห้องเต่า 2 / ต่อเนื่อง (กระต่ายตัวท่ี 4 / เต่าตัวท่ี 2) 

เต่าตัวที่2 อาบน้ าสบายใจอยู่ในห้องน้ า  กระต่ายฉวยโอกาสหยิบกระดองไป มันเดินออก
จากห้องน้ าตัวเปล่าๆ  ยังไม่ทันสังเกตเห็นกระดองที่หายไป  โจรใส่หน้ากากผิวปากเรียกเสียก่อน  เจ้า
เต่าหันมาและตกใจเพราะโดนถ่ายภาพไว้ เห็นหัวใจที่ก้นเต็มๆ 

 

ฉากท่ี 15 ภายใน / บ้านเต่า-ห้องเต่า 3 / ต่อเนื่อง (กระต่ายตัวท่ี 4 / เต่าตัวท่ี 3) 

เต่าตัวที่ 3 ก าลังอาบน้ า วางกระดองไว้หน้าห้องน้ า  กระต่ายใส่หน้ากากแอบฉวยเอาไป 
ก่อนที่มันจะออกมาในสภาพสวมหมวกอาบน้ าลายดอกไม้   กระต่ายรออยู่หน้าห้องน้ า  เต่าตกใจถูก
ถ่ายรูปไว้ในสภาพน้ัน 

 

ฉากท่ี 16 ภายใน / บ้านเต่า-ห้องเต่า 4 / ต่อเนื่อง (กระต่ายตัวท่ี 4 / เต่าตัวท่ี 4) 

กระต่ายสวมหน้ากาก หยิบเอากระดองของเจ้าเต่าไปขณะที่มันก าลังอาบน้ า  เมื่อเต่า
ออกมาก็มองหากระดอง  แต่พอหันหลังมากลับโดนแฟลชสาดแสงเต็มหน้า มันถูกถ่ายรูปไว้ในสภาพ
กางเกงในสีชมพูลายน่ารัก 

 

ฉากท่ี 17 ภายใน / บ้านเต่า  /ต่อเนื่อง (เต่า 4 ตัว) 

ในห้องนั่งเล่น เต่าตัวที่1 3 และ 4 นั่งเท้าคางกันบนโต๊ะ  เต่าตัวที่2น่ังเล่นคอม 

เจ้าเต่าไม่มีกระดองใส่แล้ว เสื้อผ้าก็ไม่มีเพราะเคยใส่แต่กระดอง  มีเพียงเสื้อคลุมอาบน้ า
เท่านั้น พวกเต่าได้แต่น่ังเซ็งท าอะไรไม่ได้   

เต่าตัวที่2 เปิดเฟสบุ๊กและเห็นรูปตัวเองถูกโพสโดยช่ือของมันเอง  มันอุทานแล้วเรียก
เพื่อนเต่ามาดู  และอึ้งไปตามๆกัน 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ฉากท่ี 18 INSERT ภายใน / บ้านเต่า / ต่อเนื่อง  (เต่า 4 ตัว) 

ในเฟสบุ๊ก มีรูปของพวกมันทุกตัว ที่ถูกถ่ายเมื่อคืน  และมันถูกโพสโดยเฟสบุ๊กของเต่าเอง  
สัตว์ตัวอื่นๆที่เห็นรูปต่างพากันคอมเม้นต์หัวเราะเยาะที่พวกเต่าที่เป็นแต๋ว    

 

ฉากท่ี 19 ภายใน / บ้านเต่า / เช้า  (เต่า 4 ตัว) 

พวกเต่านั่งเซ็งในชุดคลุมอาบน้ า  ไม่ว่าใครมาเคาะประตูมันก็ไม่เปิด  เต่าตัวที่1พูดว่าปีนี้
คงไม่ได้ลงแข่งว่ิงแล้ว  เต่าตัวที่4ได้แต่ท าใจมีตัวที่3น่ังอยู่ข้างๆ 

 

ฉากท่ี 20 ภายนอก / นอกหมู่บ้าน  / เช้า  (เหล่าสัตว์ต่างๆ) 

ใ น วั น แ ข่ ง ขั น   สั ต ว์ ต่ า ง ๆ เ ข้ า สู่ ลู่ ว่ิ ง   มี สั ต ว์ น้ อ ย ใ ห ญ่ ยื น เ ชี ย ร์ อ ยู่ ข้ า ง ๆ   
ลู่ว่ิงแรก  เป็นของกระรอก  มันก าลังวอมร่างกาย 

ลู่ว่ิงที่2   ว่างเปล่ามันควรเป็นของเต่า แต่เต่าไม่มา 

ลู่ว่ิงที่3   เจ้ากระต่ายอารมณ์ดีเป็นพิเศษ  มันหัวเราะอย่างร้ายกาจ 

ลู่ว่ิงที่ 4  เป็นของหมา ก าลังโบกไม้โบกมือในกองเชียร์ 

พวกหมาและสัตว์อื่นๆที่เป็นแฟนคลับเต่าดูไม่ร่าเริงนักที่เต่าไม่มา  มันคุยอะไรบางอย่าง
กัน แต่เดินออกไปจากตรงนั้น 

 

ฉากท่ี  21 ภายนอก / หน้าบ้านเต่า  / ต่อเนื่อง  (เต่าตัวท่ี 4 แรคคูน แมว กระรอก หมา) 

สัตว์สี่ตัวมาเคาะประตูบ้านเต่าแต่เต่าไม่เปิดประตู พวกมันร้องเรียกให้เต่าไปลงแข่งขัน 
จนเต่าตัวที่4ทนไม่ไหวเปิดประตูออกมา สัตว์สี่ตัวเดินเข้าไปในบ้านเต่า 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากท่ี 22 ภายใน / บ้านเต่า / ต่อเนื่อง  (เต่า 4 ตัว) 

สัตว์ทั้งสี่ตัวเข้ามาแล้ว  เต่าตัวที่2กลับไปนั่งที่เดิม  ปล่อยให้แขกยืนอยู่ตรงนั้น   กระรอก
ถือชุดมาด้วย พวกมันรู้ว่าเต่าไม่มีชุดจึงช่วยกันเย็บให้เต่าใส่  แต่เต่าท้อเกินกว่าจะออกจากบ้าน  

และอยู่ๆเต่าตัวที่4ก็สังเกตเห็นบางอย่าง   มีรอยเท้ากระต่ายที่เปื้อนบนพื้น หลักฐาน
ส าคัญที่บอกว่าคนที่ท ากับมันแบบนี้คือกระต่ายน่ันเอง  เต่าตัวที่4ลุกข้ึน และตัดสินใจจะไปว่ิง  พวก
แฟนคลับดีใจกัน 

 

ฉากท่ี 23 ภายนอก/ สนามแข่ง / ต่อเนื่อง (เหล่าสัตว์ต่างๆ) 

ที่สนามแข่ง การแข่งขันก าลังจะเริ่มขึ้น  กระต่ายดูมั่นใจมาก  แต่แล้วก็มีเสียงกรี๊ดกร๊าด
จากคนดู  เจ้าเต่าปรากฏตัวทันเวลาพอดี  มันมาในชุดใหม่ที่เท่กว่าเก่าเข้าสู่ลูว่ิ่งที่2คราวนี้ไม่มีกระดอง
แล้วแต่มันก็ใช้ความสามารถ ว่ิงสุดก าลังจนเอาชนะกระต่ายได้อีกครั้งอย่างใสสะอาด   

 

 

1.5 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

 

ฉากท่ี 1   ภายนอก / ตลาดกลางหมู่บ้านซิลวาเนียน / เช้า(หมา/กระต่าย/แมว/ เต่า/ แกะ/ 
กระรอก/ แรคคูน/ หมี) 

ณ หมู่บ้านซิลวาเนียน  เล็กๆ  ที่มีลานตรงกลาง  เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่กัน
อย่างอบอุ่น  บางตัวขายของในร้าน  บางตัวผักบนทางเท้า  สัตว์น้อยใหญ่มาเลือกซื้อของไปกิน ไปใช้
กัน 

แกะก าลงัเลือกซื้อดอกไมจ้ากร้านของแมวที่วางขายอยูบ่นทางเท้า 

คุณหมาเพิง่เดินออกมาจากร้านเสริมสวย 

 

--ตัดไป— 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากท่ี 2 ภายใน / บ้านเต่า / เช้า   (เต่านักว่ิงท้ัง4ตัว/แมวน้อย) 

เต่าตัวที่1ก าลังอ่านหนังสืออยู่บนโซฟา   

เต่าตัวที่3น่ังเล่นคอม อยู่ริมหน้าต่าง ใกล้ๆกันกับโซฟา 

เต่าตัวที่2ก าลังช่ืนชมกระดองอยู่ข้างเต่าตัวที่1และพูดข้ึนว่า 

 

เต่าตัวท่ี2 

“ฟ็อกกี้ (เต่าตัวที่4)ข้าให้เจ้ายืมกระดองได้นะ 

ข้าแน่ใจว่ากระดองของข้าจะท าให้เจ้าชนะเจ้ากระต่ายน่ันได้ หึหึหึ” 

 

เต่าตัวที่4ก าลังท าอาหาร อยู่ตรงครัวถัดจากโซฟาไปข้างหลังมันตอบเต่าตัวที่2เชิงล้อเล่น
ว่า 

 

เต่าตัวท่ี 4 

“ฮ่าๆ ขอบใจมากลุง  แต่กระดองของลุงมันเก่าแล้วอ่ะ ข้าว่าข้าใช้ของข้าดีกว่า” 

 

เต่าตัวที่1 พูดพลางขณะก าลังอ่านหนังสือไปด้วย 

 

เต่าตัวท่ี 1 

“แต่ข้าว่ามันไม่เกี่ยวกับกระดองนะ” 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 
 

 

เต่าตัวที่2ไม่สนใจที่เต่าตัวที่1และตัวที่3 พูด มันคงเช็ดกระดองหน้าท้องต่อไปอย่าง
อารมณ์ดี 

ในบ้านมีถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งว่ิงประจ าปีวางประดับอยู่สามอันวางอยู่บนตู้ไม้  และ
รูปถ่ายคู่กับถ้วยรางวัลองแต่ละตัวแปะอยู่ข้างฝา ข้างๆถ้วยรางวัลและเหรียญทอง 

มีเสียงเคาะประตูดังข้ึน  เจ้าเต่าตัวที่3 เดินไปเปิดประตู  

 

--ตัดไป— 

 

ฉากท่ี 3 ภายนอก / หน้าบ้านเต่า / เช้า  (เต่าตัวท่ี3/แมวน้อย) 

วันน้ีมีแมวน้อยพุซซี่มาหาเต่าที่บ้าน  ในมือถือกระตะกร้าของฝาก 

 

เต่าตัวท่ี 3 

“อรุณสวัสดิ์ พุซซี”่ 

 

แมวน้อย 

“อรุณสวัสดิ์แท็บบี้ ข้าเอาน่ีมาใหน้่ะ พวกเจ้าควรกินเยอะๆก่อนวันแข่งนะ” 

 

เจ้าเหมียวพูดพร้อมส่งตะกร้าให้เต่า 

 

เต่าตัวท่ี3 

“ขอบใจมากนะ พุซซี่” 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แล้วเจ้าเหมียวก็ปลีกตัวไป 

 

--ตัดไป— 

 

ฉากท่ี 4 ภายใน / บ้านกระต่าย / สาย  (กระต่ายนักว่ิง4ตัว) 

กระต่ายสี่ตัวอยู่คนละมุมของห้องบ้าน 

กระต่ายตัวที่2 นอนแผ่หลาอยู่บนโซฟา  

กระต่ายตัวที่ 1เพิ่งตื่น ยังคงอยู่บนที่นอนบิดข้ีเกียจและถามหาอาหารเช้า 

 

กระต่ายตัวท่ี1 

“ห๊าววว” 

 

กระต่ายตัวที่3 นั่งอ่านหนังสือบนโต๊ะหันมาทักทาย 

กระต่ายตัวท่ี 3 

“อรุณสวัสดิ์ลกูพี่” 

 

กระต่ายตัวที่ 4 ก าลังกวาดบ้าน  และอาสาจะออกไปจ่ายตลาด 

กระต่ายตัวท่ี 4 

“เดี๋ยวข้าไปซื้ออะไรให้กินนะ” 

--ตัดไป— 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากท่ี 5 ภายนอก / ตลาดกลางหมู่บ้าน / สาย (กระต่ายตัวท่ี4 / กระต่ายสาว /ป้ากระต่าย/ 
เหล่าสัตว์ในหมู่บ้าน) 

กระต่ายตัวที่4 เดินไปที่ตลาดกลางหมู่บ้าน  เลือกซื้อแครอทสีส้มที่ร้านของป้ากระต่าย 
ป้ากระต่ายส่งแครรอทสีม่วงให้มัน 

 

ป้ากระตา่ย 

“เอาน่ี...จะว่ิงทั้งทีตอ้งกินเยอะๆ” 

 

เมื่อซื้อเสร็จ  มันเห็นกระต่ายสาวเดินผ่านมา จึงทักทาย   

 

กระต่ายตัวท่ี 4 

“หวัดดีแซลลี่” 

 

แต่แม่กระต่ายสาว เมินหน้าหนีและเดินไปหาเจ้าเต่าตัวที่2 ที่นั่งอยู่หน้าบ้าน น าผลไม้ไป
ให้  และเธอก็หันมาย้ิมเยอะเย้ยเจ้ากระต่าย 

ท าให้มันนึกถึงวันเก่าๆที่พวกกระต่ายต้องพ่ายแพ้เต่ามาโดยตลอด 

--Fade Out— 

 

ฉากท่ี 6 FB 1  ภายนอก / สนามแข่งว่ิง / กลางวัน  (กระต่ายตัวท่ี1 / เต่าตัวท่ี 1) 

--Fade In-- 

เต่าอาวุโสที่ก าลังว่ิงเข้าเส้นชัย  โดยเจ้ากระต่ายตัวที่1ยังงีบอยู่ใต้ต้นไม้  

--ตัดไป— 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากท่ี 7 FB 2  ภายนอก / สนามแข่งว่ิง / กลางวัน  (กระต่ายตัวท่ี2 / เต่าตัวท่ี 2 /หมา) 

กระต่ายตัวที่2  ถูกเต่า และหมา ว่ิงแซงไป  ท าให้มันเสียชัยชนะ 

--ตัดไป— 

 

ฉากท่ี 8 FB 3  ภายนอก / สนามแข่งว่ิง / กลางวัน  (กระต่ายตัวท่ี3 / เต่าตัวท่ี 3) 

กระต่ายตัวที่ 3  ก าลังจะเข้าเส้นชัย แต่เจ้าแต่ตัวที่3ก็ว่ิงแซงมันไป คว้าถ้วยรางวัล 

--Fade Out— 

 

ฉากท่ี 9 ภายใน / บ้านกระต่าย / บ่าย   (กระต่ายตัวท่ี4) 

--Fade In-- 

เจ้ากระต่ายน้อยตัวที่4หักโหม  ซ้อมว่ิงอย่างหนักบนเครื่องออกก าลังกาย 

--ตัดไป— 

 

ฉากท่ี 10  ภายใน / บ้านเต่า-ห้องนั่งเล่น / บ่าย   (เต่าตัวท่ี4) 

ในขณะที่เต่าท าตรงกันข้าม  แทนที่มันจะซ้อมว่ิงมันกลับเอาแต่ตกแต่งลวดลายบน
กระดอง  เช็ดถูให้เงางามอยู่ตรงเก้าอี้ริมหน้าต่าง 

--ตัดไป— 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากท่ี 11 ภายใน / บ้านกระต่าย / กลางคืน  (กระต่ายนักว่ิง4ตัว)  

เหล่ากระต่ายทั้งสีน่ั่งอยู่คนละมุมของบา้นก าลังคิดแผนเอาคืนเจ้าเต่า  ไม่ให้เจ้าเต่าชนะได้
ในการแข่งขันครั้งนี้ เจ้ากระต่ายช่วยกันคิด 

 

กระต่ายตัวท่ี 3 

“ท าไมพวกเราถึงว่ิงแพเ้ต่าตลอด ทัง้ๆที่ไม่ได้แอบงีบเหมือนครั้งแรกซะหน่อย” 

 

กระต่ายตัวที่1หันหน้ามามอง 

 

กระต่ายตัวท่ี 1 

“เป็นแค่เต่าท าถึงไมถึงว่ิงเร็วนัก” 

 

กระต่ายตัวท่ี 4 

“ข้าว่าพวกมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในกระดองแน่ๆ  

ข้าเห็นพวกมันถนอมกระดองเสียเหลือเกิน” 

 

--Fade Out— 

 

 

 

 

   ส
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ฉากท่ี 12  FBภายนอก / หน้าบ้านเต่า / สาย (กระต่ายตัวท่ี4 / กระต่ายตัวท่ี3  / เต่าตัวท่ี3) 

--Fade In-- 

เต่าตัวที่3 ก าลังช่ืนชมกระดองของมันอยู่หน้าบ้าน  ขณะที่กระต่ายสาวก าลังเดินเข้าไปหา 

 

--Fade Out— 

 

ฉากท่ี 13 ภายใน / บ้านกระต่าย-ห้องนั่งเล่น / กลางคืน  (กระต่ายนักว่ิง4ตัว) 

--Fade In-- 

กระต่ายตัวท่ี3 

“ต้องใช่แน่ๆ  ข้ารู้แล้วว่าคราวนี้เราจะชนะเต่าได้ยังไง” 

 

กระต่ายตัวท่ี 2 

“เจ้าคิดอะไรออกหรอ” 

 

กระต่ายตัวท่ี 3 

“ข้ามีแผนดีๆ ... แต่ว่า ... ใครล่ะจะเป็นคนลงมือท า” 

 

กระต่ายตัวที่2อาสา 

กระต่ายตัวท่ี 2 

“ข้า ๆ ๆ  ให้ข้าไป” 

แต่ไม่มีใครสนใจมัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กระต่ายตัวท่ี1 

“ปีเตอร์(กระต่ายตัวที่4) ในเมื่อปีนีเ้ป็นปีของเจ้า 

ดังนั้น เจ้าควรเป็นคนลงมือ ” 

 

กระต่ายตัวท่ี 4 

“ข้าจะท าให้เต่าได้รู้ว่า กระต่ายน่ะ เจ๋งแค่ไหน” 

--ตัดไป— 

 

ฉากท่ี 14 ภายใน / บ้านเต่า-ห้องเต่า1 / กลางคืน (กระต่ายตัวท่ี4 / เต่าตัวท่ี1) 

เต่าตัวที่1ก าลังอาบน้ าสบายใจหลังผ้าม่าน  กระดองของมันวางอยู่หน้าห้องน้ า   
เจ้ากระต่ายที่สวมถุงกระดาษปิดหน้า แอบหยิบกระดองเอาไป  เมื่อเต่าออกมาจาก

ห้องน้ าพร้อมผ้าขนหนูผืนเล็ก  ก็ไม่เห็นกระดอง  มันเดินดูรอบๆห้อง  อยู่ๆโจรใส่หน้ากากก็กระโดด
ออกมาข้างหลังมัน มันตกใจปล่อยมือจากผ้าขนหนู  ผ้าร่วงหล่น  เจ้ากระต่ายถ่ายรูปมันโป๊ไว้ทัน  

--ตัดไป— 

 

ฉากท่ี 15 ภายใน / บ้านเตา่-ห้องเต่า2 / ต่อเนื่อง (กระต่ายตัวท่ี4 / เต่าตัวท่ี2) 

เต่าตัวที่2 อาบน้ าสบายใจอยู่ในห้องน้ า  กระต่ายฉวยโอกาสหยิบกระดองไป เต่าเดินออก
จากห้องน้ าตัวเปล่าๆ ก าลังจะไปหยิบผ้าขนหนู ยังไม่ทันสังเกตเห็นกระดองที่หายไปและไม่เห็นว่า
กระต่ายยืนอยู่ข้างๆห้องน้ า กระต่ายผิวปากเรียก  เจ้าเต่าหันมาและตกใจเพราะโดนถ่ายภาพไว้ เห็น
หัวใจที่ก้นเต็มๆ 

--ตัดไป— 
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ฉากท่ี 16 ภายใน / บ้านเตา่-ห้องเต่า3 / ต่อเนื่อง (กระต่ายตัวท่ี4 / เต่าตัวท่ี3) 

เต่าตัวที่ 3 ก าลังอาบน้ า วางกระดองไว้หน้าห้องน้ า  กระต่ายใส่หน้ากากแอบฉวยเอาไป 
ก่อนที่มันจะออกมาในสภาพสวมหมวกอาบน้ าลายดอกไม้   กระต่ายรออยู่หน้าห้องน้ า  เต่าตกใจถูก
ถ่ายรูปไว้ในสภาพน้ัน 

--ตัดไป— 

 

ฉากท่ี 17 ภายใน / บ้านเต่า-ห้องเต่า4 / ต่อเนื่อง (กระต่ายตัวท่ี4 / เต่าตัวท่ี4) 

กระต่ายสวมหน้ากาก หยิบเอากระดองของเจ้าเต่าไปขณะที่มันก าลังอาบน้ า  เมื่อเต่า
ออกมาก็มองหากระดอง  แต่พอหันหลังมากลับโดนแฟลชสาดแสงเต็มหน้า มันถูกถ่ายรูปไว้ในสภาพ
กางเกงในสีชมพูลายน่ารัก 

--ตัดไป— 

 

ฉากท่ี 18 ภายใน / บ้านเต่า-ห้องนั่งเล่น  / ต่อเนื่อง (เต่า4ตัว) 

ในห้องนั่งเล่น เต่าตัวที่1 3 และ 4 นั่งเท้าคางกันบนโต๊ะ  เต่าตัวที่2น่ังเล่นคอม 

เจ้าเต่าไม่มีกระดองใส่แล้ว เสื้อผ้าก็ไม่มีเพราะเคยใส่แต่กระดอง  มีเพียงเสื้อคลุมอาบน้ า
เท่านั้น พวกเต่าได้แต่น่ังเซ็งท าอะไรไม่ได้   

เต่าตัวที่2 เปิดเฟสบุ๊ก  มันอุทานแล้วเรียกเพื่อนเต่ามาดู  และอึ้งไปตามๆกัน 

--ตัดไป— 
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ฉากท่ี 19 INSERT ภายใน / บ้านเต่า / ต่อเนื่อง  (เต่า4ตัว) 

ในเฟสบุ๊ก มีรูปของพวกมันทุกตัว ที่ถูกถ่ายเมื่อคืน  และมันถูกโพสโดยเฟสบุ๊กของเต่าเอง  
สัตว์ตัวอื่นๆที่เห็นรูปต่างพากันคอมเม้นต์หัวเราะเยาะที่พวกเต่าที่เป็นแต๋ว    

--ตัดไป— 

 

ฉากท่ี 20 ภายใน / บ้านเต่า-ห้องนั่งเล่น / เช้า  (เต่า4ตัว) 

พวกเต่านั่งเซ็งในชุดคลุมอาบน้ าอยู่คนละมุมของห้องมีเสียงเคาะประตูดังข้ึน แต่ไม่มีเต่า
ตัวไหนลุกไปเปิด  

เต่าตัวท่ี 1 

“ฟ๊อกกี้ เจ้าจะไม่ไปว่ิงจริงๆร”ึ 

 

เต่าตัวท่ี4 

“ไม่ล่ะปู่ กระดองก็ไมม่ี  แถมยังโดนล้อ” 

 

เต่าตัวท่ี3 

“ต่อไปนี้พวกราคงต้องจ าศีลอยู่แต่ในบ้านแล้วสินะ” 

 

เต่าตัวท่ี 2 

“หนีไปกบดานกันเถอะ” 

--ตัดไป— 
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ฉากท่ี 21 ภายนอก / นอกหมู่บ้าน  / เช้า  (เหล่าสัตว์ต่างๆ) 

ใ น วั น แ ข่ ง ขั น   สั ต ว์ ต่ า ง ๆ เ ข้ า สู่ ลู่ ว่ิ ง   มี สั ต ว์ น้ อ ย ใ ห ญ่ ยื น เ ชี ย ร์ อ ยู่ ข้ า ง ๆ   
ลู่ว่ิงแรก  เป็นของกระรอก  มันก าลังวอมร่างกาย 

ลู่ว่ิงที่2   ว่างเปล่ามันควรเป็นของเต่า แต่เต่าไม่มา 

ลู่ว่ิงที่3   เจ้ากระต่ายอารมณ์ดีเป็นพิเศษ  มันหัวเราะในล าคออย่างร้ายกาจ 

ลู่ว่ิงที่ 4  เป็นของหมา ก าลังโบกไม้โบกมือในกองเชียร์ 

พวกหมาและสัตว์อื่นๆที่เป็นแฟนคลับเต่า  ดูไม่ร่าเริงนักที่เต่าไม่มา  มันหันหน้ากระซิบ
อะไรบางอย่างกัน แล้วก็เดินออกไปจากตรงนั้น  

--ตัดไป— 

 

ฉากท่ี 22 ภายนอก / หน้าบ้านเต่า  / ต่อเนื่อง  (เต่าตัวท่ี2 แรคคูน  แมวน้อย หมาน้อย) 

สัตว์สี่ตัวมายืนหน้าบ้านเต่าแมวถือชุดมาชุดหนึ่งแรคคูนเดินไปเคาะประตู แต่เต่าไม่เปิด
ประตู พวกมันร้องเรียกให้เต่าไปลงแข่งขัน  

 

แรคคูน แมวน้อย หมาน้อย 

“คุณเต่า ๆ ๆ ๆ” 

 

จนเต่าตัวที่4ทนไม่ไหวเปิดประตูออกมา แมวน้อยเดินเข้ามาใกล้ๆเต่า และส่งชุดให้ 

 

แมวน้อย 

“ใส่นี่สิคะ คุณจะตอ้งชนะแน่ๆ” 

 

   ส
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เต่าตัวท่ี4 

“เสียใจด้วยนะเด็กๆ แต่ข้าเลิกว่ิงแล้ว” 

 

 เดก็ๆเดินจากไปอย่าเช่ือฟัง กระรอกน้อยเดินรั้งท้ายมันหันมาพูดว่า 

 

แรคคูน 

“มาให้ได้นะคะ” 

 

แล้วสัตว์ทั้งสี่ก็เดินจากไป  ส่วนเจ้าเต่าเดินเข้าบ้านไป 

--ตัดไป— 

 

 

ฉากท่ี 23 ภายใน / บ้านเตา่ / ต่อเนื่อง  (เต่า4ตัว) 

เต่าตัวที่4ก าลังจะกลับไปนั่งที่เดิม มันเหยียบพรมและลื่นถไลไป เต่าตัวที่3 เข้าไปช่วยพยุง
จึงสังเกตเห็นบางอย่าง เป็นรอยเท้าที่เปื้อนอยู่บนพื้น 

 

เต่าตัวท่ี3 

“นี่มัน..รอยเท้ากระต่ายน่ี มาอยู่ตรงนี้ได้ไง” 

 

มีรอยเท้ากระต่ายที่เปื้อนบนพื้น  หลักฐานส าคัญที่บอกว่าคนที่ท ากับมันแบบนี้คือ
กระต่ายน่ันเอง  เต่าอีกสองตัวรีบเดินมาดู 

   ส
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เต่าตัวท่ี 2 

“พวกกระต่ายน่ีเอง ที่ขโมยกระดองเราไป” 

เต่าตัวท่ี 4 

“กระต่ายเจ้าเลห่์  รู้จักข้าน้อยไปซะแล้ว” 

 

กระต่ายตัวท่ี1 

“ต้องอย่างงี๊สิไอห้ลาน” 

 

--ตัดไป— 

 

ฉากท่ี 24 ภายนอก/ สนามแข่ง / ต่อเนื่อง (เหล่าสัตว์ต่างๆ) 

ที่สนามแข่ง การแข่งขันก าลังจะเริ่มขึ้น  

โฆษก 

“ดูเหมือนวันน้ีลู่ว่ิงของเต่าจะว่างเปล่า อยากรู้จริงๆว่าปีนี้ใครจะคว้าแชมป์ไปครอง” 

 

กระต่ายดูมั่นใจมาก  แต่แล้วก็มีเสียงกรี๊ดกร๊าดจากคนดู  เจ้าเต่าปรากฏตัวทันเวลาพอดี  
มันมาในชุดใหม่ที่เท่กว่าเก่า  เข้าสู่ลู่ว่ิงที่2    

โฆษก 

“โอ้ว นั่นใครมาแทนทีเ่จ้าเต่าน่ะ 

เอาะๆออ๋ เจ้าเต่านี่เอง มาทันเวลาพอดี” 

   ส
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กระต่ายหันไปมองเต่า 

 

VO กระต่าย 

“เสียใจด้วยนะเจ้าเต่า วันน้ีมันวันของข้า” 

โฆษก 

“แหม...ปีนีม้าในชุดใหม่ไฉไลกว่าเดิมตัวอะไรล่ะนั่น  นกฮูกมีหางรึ” 

 

พวกกองเชียร์หัวเราะเต่า 

โฆษก 

“..เอาล่ะสัตว์ทุกตัวเข้าที่นะ ระวัง.. ออกว่ิงได้” 

 

เมื่อธงถูกสะบัดลง สัตว์ทั้งสี่ตัวออกว่ิง กระต่ายว่ิงน้ า ตามมาด้วยกระรอก และหมา  ส่วน
เต่ายังไม่ออกว่ิง มันมองไปยังกองเชียร์ที่ก าลังเชียร์มันอยู่ 

 

VO เต่า 

“ต้องท าให้ได้ ๆ เราต้องท าให้ได้” 

 

เต่าออกว่ิงเต็มก าลังคราวนี้ไม่มีกระดองแล้วแต่มันก็ใช้ความสามารถ ว่ิงแซงกระรอกและ
หมา มาเป็นที่สอง 
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โฆษก 

“มาแล้วๆ เต่าแซงมาเป็นทีส่อง  มาลุ้นกันว่าจะแซงกระต่ายได้หรือไม่” 

 

กระต่ายได้ยินดังนั้นจึงรีบว่ิง แต่เต่าก็สามารถแซงกระต่ายเข้าเส้นชัยได้อีกครั้ง กระต่าย
ตามมาเป็นที่สอง ตามมาด้วยหมาและกระรอก 

 

โฆษก 

“ฮ่าๆ เป็นอีกปทีี่เจ้าเต่าเอาชัยชนะไปครอง 

ยินดีด้วยนะเจ้าเต่า สัตว์ตัวอื่นๆไม่ต้องเสียใจไป ปหีน้าเจอกนัใหม่จ้า” 

 

เจ้าเต่าถูกสัตว์ตัวอื่นๆยกข้ึนบนอากาศ ท่ามกลางความยินดีของทุกตัว แต่มีตัวหนึ่งที่ไม่มา
แสดงความยินดีด้วย เจ้ากระต่ายน่ันเอง มันยืนดูอยู่ห่างๆและเห็นกระต่ายตัวที่ 1  2 3  เดินกลับไป
อย่างผิดหวัง 

 

VO กระต่าย 

“เป็นไปได้ยังไง” 

--จบ— 
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2. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) 

 2.1 การคัดเลือกตัวละคร  

 2.1.1 กระต่ายตัวท่ี1 

 

ภาพที่ 4 - 1 ภาพถ่ายตุ๊กตาโมเดลกระต่าย เป็น กระต่ายตัวที่1 

กระต่ายในต านาน  มันเคยว่ิงแข่งกับเต่าอาวุโส  แต่แล้วความประมาท ก็ท าให้
มันพ่ายแพ้เต่าไป  มันข้ีเซา ชอบโอ้อวด  ด้วยความที่มันคุยโวไว้เยอะ  จึงรู้สึกแค้นเต่าเป็นพิเศษ มัน
ส่งลูกชายเข้าร่วมแข่งขันในปีต่อมา  แต่ลูกชายไม่ได้ดั่งใจ จึงไปเก็บกระต่ายตัวที่3มาเลี้ยงและรักตัวนี้
เป็นพิเศษ   แม้จะอายุมากแล้ว แต่มันก็ยังดูเท่อยู่  
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  2.1.2 กระต่ายตัวท่ี2 

 

ภาพที่ 4 - 2 ภาพถ่ายตุ๊กตาโมเดลกระต่าย ที่ใช้เป็นกระต่ายตัวที่ 2 

ลูกชายของกระต่ายตัวที่1   มันไม่ชอบการว่ิงแข่งเท่าไหร่ แต่เพราะพ่อบังคับ

จึงจ าใจว่ิง  มันค่อนข้างป้้าๆเป๋อๆ ซุ่มซ่าม  ท าอะไรไม่ถูกใจพ่อ  มันไม่ค่อยชอบกระต่ายตัวที่3 เพราะ

พ่อรักมันน้อยกว่า และชอบท าตัวมอมแมม 

 2.1.3 กระต่ายตัวท่ี 3  

 

ภาพที่ 4 - 3 ภาพถ่ายตุ๊กตาโมเดลกระต่าย ที่ใช้เป็นกระต่ายตัวที่ 3 

   ส
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เป็นกระต่ายที่ถูกเก็บมาเลี้ยงโดยกระต่ายตัวที่1  เพราะตอนเด็กมันหลงทางมา

และบังเอิญมาเจอกัน   มันเป็นที่รักของพ่อมากกว่ากระต่ายตัวที่2  เพราะเข้าขากับพ่อได้ดีกว่ามี

อุดมการณ์ที่คล้ายๆกันคือไม่ชอบเต่า   ไม่ว่ามันจะท าอะไรจะดูดีในสายตาพ่อเสมอ   แต่มันก็ยังท าให้

พ่อผิดหวังอยู่ดี เพราะว่ิงแพ้เต่า และตัวนี้เองที่เป็นคนคิดแผนไปบุกบ้านเต่า 

 

 2.1.3 กระต่ายตัวท่ี 4  

 

ภาพที่ 4 - 4 ภาพถ่ายตุ๊กตาโมเดลกระต่าย ที่ใช้เป็นกระต่ายตัวที่ 4 

เป็นกระต่ายที่ถูกเก็บมาเลี้ยงโดยกระต่ายตัวที่1  เพราะตอนเด็กมันหลงทางมา

และบังเอิญมาเจอกัน   มันเป็นที่รักของพ่อมากกว่ากระต่ายตัวที่2  เพราะเข้าขากับพ่อได้ดีกว่ามี

อุดมการณ์ที่คล้ายๆกันคือไม่ชอบเต่า   ไม่ว่ามันจะท าอะไรจะดูดีในสายตาพ่อเสมอ   แต่มันก็ยังท าให้

พ่อผิดหวังอยู่ดี เพราะว่ิงแพ้เต่า และตัวนี้เองที่เป็นคนคิดแผนไปบุกบ้านเต่า 
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2.1.1 เต่าตัวท่ี1 

 

ภาพที่ 4 - 1 ภาพถ่ายตุ๊กตาโมเดลกระต่าย ที่ใช้เป็นเต่าตัวที ่

 อาวโุสที่สุดในสมาคมเตา่นกัซิ่ง  เป็นเต่าตวัแรกที่ลงวิ่งแข่งกบักระต่าย แล้ว
ชนะ  เจ้าตวันีไ้มไ่ด้วิ่งเร็วอยา่งตวัอื่นๆ เพราะมนัแกม่ากแล้ว แตเ่พราะมีความพยายาม และความตัง้ใจ 

  

  2.1.2 เต่าตัวท่ี2 

 

ภาพที่ 4 - 2 ภาพถ่ายตุ๊กตาโมเดลกระต่าย ที่ใช้เป็นเต่าตัวที่ 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลูกชายของเตา่ตวัแรก  มนัชื่นชมในตวัพอ่ และอยากเดินตามรอยพอ่ จงึลงแขง่ขนั
การวิ่งประจ าปีในปีตอ่มา  มนัซ้อมวิ่งจนมีฝีเท้าเฉียบขาด และสามารถเอาชนะกระตา่ยและสัตว์ตวัอื่นๆ
ได้อยา่งงดงาม ตวันีช้อบสีมว่ง แตใ่นความเข้มขรึมก็แฝงไปด้วยความออ่นโยน  มนัมีรอยสกัรูปหวัใจที่ก้น 
เป็นที่ระรึกจากสาวตวัหนึง่ 

 

2.1.3 เต่าตัวท่ี 3  

 

ภาพที่ 4 - 3 ภาพถ่ายตุ๊กตาโมเดลกระต่าย ที่ใช้เป็นเต่าตัวที ่3 

ตวันีค้อ่นข้างขีโ้รค และเชื่องช้า มนัเป็นเตา่ที่หลงทางและมาอยูบ้่านนีต้ัง้แต่เด็กๆ 

จงึได้เป็นนกัวิ่งกบัเขาโดยบงัเอิญ   แม้จะเชื่องช้ากวา่ใครเพื่อน แตเ่ม่ือได้ลงสนามแล้วมนัจะเปล่ียนเป็น

คนละคน  มีแรงมหาศาล จนวิ่งชนะกระตา่ยได้   

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.1.3 เต่าตัวท่ี 4  

 

ภาพที่ 4 - 4 ภาพถ่ายตุ๊กตาโมเดลกระต่าย ที่ใช้เป็นเต่าตัวที ่4 

เตา่นกัซิ่งตวัใหม ่ที่ชื่นชมเตา่อีกสามตวั  จึงออกจากบ้านและมาอยู่กบัเหล่าเต่า
ที่นี่   มนัคอ่นข้างขีเ้ก๊ก  และรักสวยรักงาม เป็นพิเศษ ตวันีช้อบสีชมพ ู

                 2.2 การออกแบบสถานท่ีถ่ายท า 

  เนื่องจากภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่องกระต่ายกับเต่า  มีตัวละครและสถานที่ต่างๆ

ภายในเรื่อง ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายท าเกือบทั้งหมด เป็นสินค้าภายใต้ช่ือ

ซิลวาเนียน  แฟมิลี่  

  2.2.1 ฉากท่ีใช้เป็นฉากหมู่บ้าน และสนามแข่งขัน 

 เนื่องด้วยเป็นหมู่บ้านกลางป่าที่มีสัตว์อาศัยอยู่เพียงไม่กี่ชนิด ประกอบกับ

ข้อจ ากัดด้านสถานที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ จึงออกแบบหมู่บ้านให้มีความกะทัดรัด และสามารถ

มองเห็นทุกสิ่งอย่างมุมมองเดียวกันได้ เพื่อความเข้าใจทิศทางของสถานที่ในภาพยนตร์ด้วย  การจัด

วางจะเว้นตรงกวางไว้เป็นที่โลง่ เพราะลานตรงกลางเป็นสถานที่ที่เหล่าสัตว์จะใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ทั้ง

การค้าและเทศกาลแข่งว่ิงประจ าปี  รอบๆหมู่บ้านจะประดับด้วยต้นไม้ ใช้สีที่ให้ความร่มรื่น เหมาะ

กับหมู่บ้านกลางป่า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4 - 9 ภาพถ่ายฉากที่ใช้เป็นหมูบ่้าน และสนามแข่งขัน 

 

ภาพที่ 4 - 10 ภาพถ่ายฉากที่ใช้เป็นหมูบ่้าน และสนามแข่งขัน 

                   2.2.2 ฉากภายในบ้านกระต่าย  

บ้านกระต่ายจะเน้นความสมถะ เพราะคาร์แรคเตอร์ของเหล่ากระต่ายคือ ผู้แพ้

ตลอดกาล ดังนั้นจึงไม่ค่อยจะมีความหรูหราเท่าใดนัก สีจะไม่ดใสนักเพราะชีวิตของกระต่ายนั้ น

ล าบากพอสมควร ไม่ได้รับการยอมรับจากกระต่ายตัวอื่นๆ แต่บรรยากาศของสีก็ยังมีความอบอุ่น 

เพราะกระต่ายทั้งสี่ตัวรักกันมาก บ้านก็แทนสถานที่ ที่พวกมันสามารถใช้ชีวิตร่วมกันสี่ตัวอย่างมี

ความสุข  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4 – 11 ภาพถ่ายฉากที่ใช้เป็นบ้านกระต่าย 

2.2.3 ฉากภายในบ้านเต่า 

                        บ้านเต่าจะเน้นความทันสมัย หรูหรากว่ากระต่าย เพราะเต่าค่อนข้างหลงตัวเอง 

และใช้ชีวิตอย่างสุขสบายบนช่ือเสียงเงินทองที่ได้มาจากรางวัลที่ชนะการแข่งว่ิงในปีต่างๆ สีสันบ้าน

เต่าจะสดใสกว่าเพราะพวกมันมีความสุขมากกว่ากระต่าย และพวกเต่ายังแอบซ่อนความอ่อนหวานไว้

ภายใต้กระดองอันห้าวหาญด้วย 

 

ภาพที่ 4 – 12 ภาพถ่ายฉากที่ใช้เป็นบ้านเต่า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4 – 13 ภาพถ่ายฉากที่ใช้เป็นห้องน้ าเต่า 

 เน้นสีสดใสฉูดฉาดตามรสนิยมของเต่า  สุขภัณฑ์จะน้อยช้ิน เพราะต้องการพื้นที่ที่

เต่าสามารถอาบน้ าร่วมกันได้ทั้งสี่ตัว เป็นห้องน้ าแบบเปิดเพื่อความสะดวกในการถ่ายท าฉากที่

กระต่ายมาแอบถ่ายรูปและขโมยกระดองเต่า และเพื่อความเข้าใจทิศทางในบ้านของเต่า จึงเผยให้

เห็นห้องครัวด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ส
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สมุดกลาง
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สมุดกลาง
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

3.2 ชูตติ้ง สคริปท� 

ตาราง 4 - 1  SHOOTING SCRIPT 

SC  BG Shot 
type 

ตัวละคร Visual Sound Timing 
(Sec) 

Transition 

1 Ext 
เช�า 

หมูบ�าน LS 
 
MS 

ทุกตัว 
 
แรคคูน 

เหลาสัตว�กําลังเดินเลนยามเช�า 
จายตลอด ทํากิจกรรม 
แรคคูณขายของ 

Music 10 
 
5 

Cut 
 
Cut 

2 INT 
เช�า 

บ�านกระตาย LS 
 
MS 
 
CU 
LS 

กระตายสี่ตัว 
 
กระตาย 1 2 
 
กระตาย 3  
กระตายสี่ตัว 

กระตายสี่ตัวกําลังทําหน�าที่ของ
ตัวเอง 
กระตายสองตัวเกี่ยงกันทํางาน
บ�าน 
กระตาย 3 ตื่นนอน 
แยกย�ายกัน 

Music+ 
Dialog 
 

5 
 
10 
 
3 
3 

Cut 
 
Cut 
 
Cut  
Cut 

3 INT 
เช�า 

บ�านเตา LS 
CU 
CU 
CU 

เตาสี่ตัว 
เตา 3 4 
เตา 4  
เตา 1  

เตาสี่ตัวทํากิจกรรมแตละมุมบ�าน 
ขัดกระดองให�กันหน�าคอม 
ที่เปBยโน คุยกับเตา 3 
กําลังทําอาหาร 

Music 
+Dialog 
 

5  
3 
3 
4 

Cut 
Cut 
Cut 
Cut 

4 Ext 
เช�า 

ตลาดกลางหมูบ�าน MS 
MS 

กระตาย 4 
กระตายสาว 

กําลังเลือกซื้อผัก 
เดินจากไป 

Music 
+Dialog 

5 
5 

Cut 
Cut 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ตาราง 4 - 2  SHOOTING SCRIPT (ต8อ) 

SC  BG Shot 
type 

ตัวละคร Visual Sound Timing 
(Sec) 

Transition 

5 Ext 
สาย 

บ�านกระตาย LS 
CU 
CU 

ทุกตัว 
กระตาย 2 
กระตาย 3 

กระตายหลักเดินวนไปมา  
กระซิบบอกกระตาย 1 
พูดกับกระตายหลัก 

Dialog 10 
3 
5 

Cut 
Cut 
Fade 

6 INT 
เช�า 

บ�านเตา POV 
MS 

เตาสี่ตัว 
 

เตาสี่ตัวกําลังขัดกระดองให�กัน Music 5 
 

Fade 
 

7 Int 
สาย 

บ�านกระตาย LS 
CU 
CU 

ทุกตัว 
กระตาย 2 
กระตาย 3 

กระตายหลักเดินวนไปมา  
กระซิบบอกกระตาย 1 
พูดกับกระตายหลัก 

Dialog 10 
3 
5 

Cut 
Cut 
Cut 

8 Int 
ค่ํา 

ห�องน้ําเตา LS เตาสี่ตัว 
กระตายหลัก 

เตาสี่ตัวกําลังอาบน้ําให�กัน 
กระตายเข�ามาขโมยกระดอง 

Music 
+Dialog 

20 Cut 
 

9 Ext 
เช�า 

หน�าบ�านเตา LS  หน�าบ�านเตา  3 Cut 

10 Int 
เช�า 

บ�านเตา LS 
 
CU 

เตาสี่ตัว 
 
เตาสี่ตัว 

เตาทั้งสี่นั่งตามมุมตางๆของบ�าน 
แตละตัวนั่งเซ็งในชุดชั้นใน 
เตาตัวหนึ่งเรียกเพื่อนๆไปดูเฟสบุXก 

Music 
 
Dialog 

5 
 
3 

Cut 
 
Cut 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ตาราง 4 - 3 SHOOTING SCRIPT (ต8อ) 

SC  BG Shot 
type 

ตัวละคร Visual Sound Timing 
(Sec) 

Transition 

11 Insert โตXะคอมเตา CU  จอคอมเปZดหน�าเฟสบุXก  5 Cut 

12 INT 
เช�า 

บ�านเตา LS เตาสี่ตัว 
 

เตาสี่ตัวนั่งเซ็งในบ�าน  5 
 

Cut 
 

13 Ext 
สาย 

ลานแขงวิ่ง LS 
CU 

สัตว�ทุกตัว 
แรคคูณ 

สัตว�ทุกตัวกําลังชุลมุนอยูที่ลาน 
แรคคูนประกาศ 

 
Dialog 

10 
5 

Cut 
Cut 

12 INT 
เช�า 

บ�านเตา LS 
MS 

เตาสี่ตัว 
เตา4 

เตาสี่ตัวนั่งเซ็งในบ�าน 
เดินมาพบรอยเท�าบนพื้น 

 
Dialog 

5 
10 

Cut 
Cut 

13 Insert บ�านเตา CU  รอยเท�ากระตาย  3 Cut 

12 INT 
เช�า 

บ�านเตา CU เตา4 ฮึดสู� Dialog 5 Cut 

13 Ext 
เช�า 

ลานแขง LS 
 
MS 

สัตว�ทุกตัว 
 
กระตายกับ
เตา 

สัตว�ทุกตัวมาเชียร�สัตว�ที่ตัวเอง
ชอบ ตามลูวิ่งตางๆ 
เตาวิ่งนํากระตาย เข�าเส�นชัยเป]น
ที่หนึ่ง 

Music 
+Dialog 

15 
 
15 

Cut 
 
Cut 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

3. ขั้นตอนการวางแผนการถ�ายทํา 

3.1 สตอร�รี่บอร�ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 – 14 สตอร�รี่บอร�ด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สตอร�รี่บอร�ด (ต�อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 – 14 สตอร�รี่บอร�ด  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สตอร�รี่บอร�ด (ต�อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 – 14 สตอร�รี่บอร�ด  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่5 

การผลิตช้ินงาน 
 

 จากการศึกษาและรวบรวมข�อมูล ทฤษฎี คัดเลือกแนวคิดนามาสร�างสรรค ภาพยนตร  นามา
ผํานกระบวนการก'อนการผลิตภาพยนตร  (Pre-Production) มาแล�วนามาสู'กระบวนการผลิต
ภาพยนตร  เรื่อง “กระต'ายกับเต'า” ซ่ึงมีรายละเอียดดังต'อไปนี้ 
 
ฉากท่ี 1 ภายนอก / หมู�บ�านซิลวาเนียน / เช�า 

ภาพท่ี 5-1 ฉากท่ี 1 

ณ หมู'บ�านซิลวาเนี่ยน  ท่ีมีลานตรงกลาง  เหล'าสัตว น�อยใหญ'ท่ีอาศัยอยู'ท่ีนี่กันอย'างอบอุ'น  
บางตัวขายของในร�าน  บางตัวขายของบนทางเท�า  สัตว น�อยใหญ'มาเลือกซ้ือของไปกินกัน   

บรรยากาศยามเช�าท่ีควรจะสดใสแต'ท�องฟFากลับดูหมองหม'นและเงียบเหงาเพราะสําหรับ
กระต'าย เพราะสิ่งท่ีกําลังจะเกิดข้ึนต'อจากนี้ ทําให�กระต'ายน�อยเสียใจเปGนอย'างมาก   

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากท่ี 2 ภายใน / บ�านกระต�าย / สาย  

ภาพท่ี 5-2 ฉากท่ี 2 

กระต'ายสี่ตัวอยู'คนละมุมของห�องบ�าน ต'างคนต'างทําหน�าท่ีประจําวันของตัวเอง กระต'าย
สองตัวกําลังเก่ียงกันซักผ�า  

แสงแดดยามเช�าสีเหลืองอ'อนช'วยเสริมสร�างบรรยากาศให�บ�านดูอบอุ'น เพราะเหล'าแม�ว'าจะมี
ปากเสียงกันบ�าง กระต'ายก็รักกันมาก พวกมันอยู'ท่ีบ�านอย'างมีความสุข 

 

ฉากท่ี 3 ภายใน / บ�านเต�า / เช�า   

ภาพท่ี 5-3 ฉากท่ี 3 

ในบ�านหลังใหญ'เหล'าเต'านักวิ่งสี่ตัว  อาศัยอย'างสุขในบ�านมีถ�วยรางวัลชนะเลิศการแข'งวิ่ง
ประจําปLวางประดับอยู'สามอัน  และรูปถ'าย พวกมันพูดคุยกันถึงการแข'งขันท่ีกําลังจะมาถึงในอีกสอง
วันข�างหน�าวันนี้มีแมวน�อยมาหาเต'าท่ีบ�าน เพ่ือนําขนมมาให�  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 

 

ใช�การเคลื่อนกล�องแบบ Pan Right เพ่ือส'งเสริมให�บ�านของเต'าดูกว�างขวางยิ่งข้ึน สร�างความ
น'าเชื่อถือให�กับตัวละคร ท่ีเปGนผู�ชนะตลอดกาล 

ฉากท่ี 4 ภายนอก / ตลาดกลางหมู�บ�าน / สาย  

ภาพท่ี 5-4 ฉากท่ี 4 

กระต'ายตัวท่ี 4 เดินไปท่ีตลาดกลางหมู'บ�าน  มันเห็นกระต'ายสาวกําลังเลือกซ้ือผลไม� จึง
ทักทาย  แต'แม'กระต'ายสาวเมินหน�าหนีและเดินไปหาเจ�าเต'าตัวท่ีบ�านเต'า  

 ฉากนี้สีของท�องฟFาก็ยังคงไม'สดใส เหมือนอารมณ ของเจ�ากระต'ายน�อย 

 

ฉากท่ี 5 ภายใน / บ�านเต�า / สาย  

ภาพท่ี 5-5 ฉากท่ี 5 

ในขณะท่ีเต'ากําลังจะรับประทานอาหาร ก็มีเสียงกดกริ่งดังข้ึน มันจึงเดินไปเปRดประตู  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เฟอร นิเจอร ในบ�านของเต'าจะเปGนของท่ีหรูกว'ากว'าของกระต'าย เพราะพวกมันมีชื่อเสียงเงิน
ทองมากมายจากการชนะการแข'งวิ่ง บ�านเต'าจะมีสีท่ีสดใสและหวาน เพราะภายใต�กระดองอันบึกบึน
นั้น พวกเต'าซ�อนความอ'อนหวานเอาไว� 

 

ฉากท่ี 6 ภายใน / บ�าน กระต�าย-ห�องนั่งเล�น / สาย    

ภาพท่ี 5-6 ฉากท่ี 6  

กระต'ายตัวท่ี 4 กลับมาท่ีบ�านด�วยอารมณ หงุดหงิด กระต'ายท้ังหมดหารือกันถึงสาเหตุท่ีทําให�
กระต'ายน�อยตัวท่ีสี่อารมณ เสีย 

 

ฉากท่ี 7 FB ภายใน / บ�านเต�า / กลางคืน    

ภาพท่ี 5-7 ฉากท่ี 7  

กระต'ายตัวหนึ่ง แอบดูพวกเต'ากําลังผลัดกันทําความสะอาดกระดองอันเปGน ท่ีรัก 

จุดอ'อนของเต'าคือกระดอง จากทฤษฎีท่ีศึกษาพบว'า กระดองของเต'านั้นแข็งแรงมากไม'มีวัน
ถอดออกได� มีวิธีเดียวคือเผา หากเต'ามีกระดองปกปFองไม'ว'าจะทําอย'างไรมันก็จะไม'ตาย แต'เม่ือไรก็

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตามท่ีเตาปราศจากกระดอง มันก็จะตาย เชื่อมโยงกับภาพยนตร ได�ว'า เหล'ากระต'ายเข�าใจผิดว'า 
กระดองของเต'าทําให�เต'าวิ่งเร็วข้ึน มันจึงคิดจะกําจัดกระดองเต'าเสีย 

ใช�เทคนิคการตัดภาพแบบ montage เพ่ือให�เปGนภาพท่ีผ'านเวลามาแล�ว การใช�มุมมองการ
แอบมองผ'านมุมอับ ทําให�รู�สึกว'าสิ่งท่ีกําลังเห็นนั้นไม'ใช'เรื่องปกติ ภายนอกของพวกเต'าอาจจะดูแข�ม
แข็ง มีความเปGฯชายชาตรี แต'ภายในนั้นพวกมันแอบซ'อนความอ'อนหวานเอาไว�  และสิ่งท่ีกําลังเห็น
นั้นจะต�องมีอะไรบางอย'างเกิดข้ึนตามมา 

ฉากท่ี 8 ภายใน / บ�านกระต�าย-ห�องนั่งเล�น / สาย    

ภาพท่ี 5-8 ฉากท่ี 8  

เหล'ากระต'ายได�ข�อสรุปว'า เต'าคือตัวปZญหาท่ีทําให�พวกมันมีชีวิตอย'างลําเค็ญ จึงวางแวนกัน
เพ่ือแกล�งเต'า  

ในฉากนี้มีการอาสาของกระต'ายตัวหนึ่ง แต'ไม'ได�รับความสนใจจากกระต'ายตัวอ่ืน ใช�มุม
กล�องแบบกด เพ่ือส'งเสริมความหมายว'ากระต'ายตัวนี้ไม'มีอํานาจในการตัดสินใจ และเปGนตัวท่ีอ'อนแอ
ท่ีสุดในบ�าน 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากท่ี 9ภายใน / บ�านเต�า-ห�องน้ํา / กลางคืน  

ภาพท่ี 5-9 ฉากท่ี 9  

พวกเต'ากําลังอาบน้ํากันอย'างสบ ายใจ โดยไม'รู�ตัวเลยว'ากําลังจะถูกกระต'ายตัวหนึ่งแอบ
ขโมยกระดองไปซ'อน และถ'ายภาพโป\ของเต'าไปประจารในเฟสบุ]ค 

การจัดองค ประกอบภาพเช'นนี้เพ่ือสร�างความเข�าใจในในเรื่องของทิศทางของผังบ�านเต'า 
เพราะห�องน้ําอยู'ติดกับห�องครัว ถ�าสังเกตจากฉากท่ี3 จะสามารถเชื่อมโยงได�ว'าห�องน้ําอยู'ส'วนใดของ
บ�าน   

 

ฉากท่ี 10ภายใน / บ�านเต�า  /เช�า  

ภาพท่ี 5-10 ฉากท่ี 10  

เจ�าเต'าไม'มีกระดองใส'แล�ว เสื้อผ�าก็ไม'มีเพราะเคยใส'แต'กระดอง  มีเพียงกางเกงชั้นในเท'านั้น 
พวกเต'าได�แต'นั่งเซ็งทําอะไรไม'ได�   เต'าตัวหนึ่ง เปRดเฟสบุ]ค มันแล�วเรียกเพ่ือนเต'ามาดู   

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากท่ี 11 INSERT ภายใน / บ�านเต'า / ต'อเนื่อง   

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-11 ฉากท่ี 11   

ในเฟสบุ]ค มีรูปของพวกมันทุกตัว ท่ีถูกถ'ายเม่ือคืน  และมันถูกโพสต โดยเฟสบุ]คของเต'าเอง  
สัตว ตัวอ่ืนๆท่ีเห็นรูปต'างพากันแสดงความคิดเห็นหัวเราะเยาะท่ีพวกเต'าท่ีเปGนแตfว    

 การนําเอาเทคโนโลยียุคใหม'มาผสมผสานในนิทานอีสป เพ่ือเพ่ิมความทันสมัยให�นิทาน  ฉาก
นี้ใช�มุมกล�องแทนสายตา ประกอบกับเทคนิคพิเศษ คือ Zoom In ช'วยสร�างอารมณ ให�ภาพดูน'าต่ืนตา
ต่ืนใจ เสมือนผู�ชมเปGนหนึ่งเดียวกับเต'า 

 

ฉากท่ี12 ภายใน / บ�านเต�า / เช�า  

ภาพท่ี 5-12 ฉากท่ี 12   

พวกเต'านั่งเซ็งในชุดชั้นใน พูดกันถึ งเรื่องการแข'งขันในวันนี้ พวกมันคิดว'าฤดูกาลนี้คงไม'ได�
ลงแข'งวิ่งอย'างแน'นอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากทฤษฎีของเต'า เม่ือมันปราศจากระดองก็เท'ากับความตาย ในภาพยนตร เรื่องนี้ ก็
เช'นเดียวกัน เต'าไร�ซึ่งกระดองมันจะต�องพ'ายแพ�ในการแข'งขันวิ่งอย'างแน'นอน  แต'ในภาพยนตร เรื่องนี้ 
เต'าเองก็เข�าใจผิดเช'นเดียวกับกระต'าย พวกมันคิดว'ากระดองมมีส'วนช'วยให�มันวิ่งเร็ว ซ่ึงนั่นไม'จริงเลย 

 

ฉากท่ี 13 ภายนอก / นอกหมู�บ�าน  / เช�า  

ภาพท่ี 5-13 ฉากท่ี 13   

ในเทศกาลแข'งวิ่งประจําปLของหมู'บ�าน สัตว เกือบทุกตัวมารวมตัวกันเพ่ือชมการแข'งขัน  
ฉากนี้นําตัวอย'างการจัดวางและรูปแบบสนามจากข�อมูลอ�างอิงมาจัดวางผสมผสานกัน และ

ใช�มุมกล�องท่ีหลอกตาเพราะตัวละครมีเพียงไม'ก่ีตัว การจัดภาพแบบนี้จะช'วยแก�ปZญหาเรื่องความร'อย
หรอ ช'วยสร�างอารมณ ครื้นเครงเหมือนมีตัวละครหลายตัว 

 

ฉากท่ี 14 ภายใน / บ�านเต�า / เช�า  

ภาพท่ี 5-14 ฉากท่ี 14    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เต'าตัวท่ี4 ท่ีออกไปสอดแนม เดินกลับเข�าบ�าน มันสังเกตเห็นบางอย'าง   มีรอยเท�ากระต'ายท่ี
เปhiอนบนพ้ืน หลักฐานสําคัญท่ีบอกว'าคนท่ีทํากับมันแบบนี้คือกระต'ายนั่นเอง  มันจึงตัดสินใจจะไปวิ่ง 
อีกครั้งโดยไม'พ่ึงกระดอง 

 

ฉากท่ี 15 ภายนอก/ สนามแข�ง / เช�า 

ภาพท่ี 5-15 ฉากท่ี 15    

ท่ีสนามแข'ง การแข'งขันกําลังจะเริ่มข้ึน  กระต'ายดูม่ันใจมาก  ทันใดนั้นมีเสียงเชียร จากคนดู  
เจ�าเต'าปรากฏตัวทันเวลาพอดี  มันมาในชุดสุนัขจิ้งจอก สร�างความแปลกใจให�กับกระต'ายและบรรดา
สัตว  มันไม'มีกระดองแล�วแต'มันก็ใช�ความสามารถ วิ่งสุดกําลังจนเอาชนะกระต'ายได�อีกครั้งอย'างใส
สะอาด   

เหตุผลท่ีเต'าเลือกสวมชุดสุนัขจิ้งจอก เพราะอ�างอิงจากทฤษฎีห'วงโซ'อาหารของกระต'าย สุนัข
จิ้งจอกและกระต'ายเปGนศัตรูกันโดยสิ้นเชิง และห'วงโซ'อาหารของสุนัขจิ้งจอกอยู'สูงกว'ากระต'าย ดังนั้น
กระต'ายไม'มีทางเอาชนะสุนัขจิ้งจอกได�เลย 

ในขณะท่ีเต'าวิ่งเข�าเส�นชัย ใช�เทคนิคภาพแบบSlow motion เพ่ือสร�างความต่ืนเต�นให�การ
แข'งขัน  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากท่ี 16 ภายนอก/ บ�านกระต�าย / เย็น  

ภาพท่ี 5-16 ฉากท่ี 16    

เจ�ากระต'ายเดินคอตก มันสร�างความผิดหวังให�กับกระต'ายตัวอ่ืนๆ แต'ก็ยังได�คําปลอบใจจาก
กระต'ายสาว  

สีของภาพขณะท่ีกระต'ายน�อยอยู'เพียงลําพัง เปGนสีพระอาทิตย กําลังจะตกดิน เปรียบ
เหมือนกับตัวมันท่ีกําลังจะหมดแสงในใจเพราะไม'มีใครต�องการ 

แต'เม่ือกระต'ายสาวเดินกลับมาหามันอีกครั้ง ทุกอย'างก็สดใสข้ึนมา จริงๆแล�วกระต'ายตัวนี้ไม'
สนใจเกมการแข'งขันเลย มันเพียงอยากจะเอาชนะใจเจ�ากระต'ายสาวเท'านั้น หมายความว'ามันชนะ
เกมของมันเองแล�ว 

 

 
 
 

   ส
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บทท่ี 6 

สรุปและข�อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาและค�นคว�าข�อมูลเพ่ือการสร�างสรรค�ภาพยนตร�Animation ด�วยเทคนิค Stop 

– motion โดยตีความนิทานอีสปใหม/ เรื่อง “กระต/ายกับเต/า” เพ่ือศึกษาเก่ียวกับแนวคิดของนิทาน
อีสปและกระบวนการผลิตภาพยนตร�แอนิเมชัน ด�วยเทคนิคสตอปโมชัน โดยผู�จัดทาได�ทําการเก็บ
ข�อมูลจากทฤษฎี บทความ และแหล/งข�อมูลอ�างอิงต/างๆ มาพัฒนาเป>นภาพยนตร� และปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการผลิตภาพยนตร�สั้น ซ่ึงแบ/งออกเป>น 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนก/อนการถ/ายทาภาพยนตร� 
(Pre-Production) ข้ันตอนการถ/ายทําภาพยนตร� (Production) และ ข้ันตอนหลังการถ/ายทํา
ภาพยนตร� (Post-Production) ซ่ึงการทํางานตามข้ันตอนข�างต�น ทําให�ผู�จัดทําได�เรียนรู�วิธีการสร�าง
ภาพยนตร�โดยละเอียด ต้ังแต/การคัดเลือกแนวคิดและค�นคว�าข�อมูลอ�างอิงมาพัฒนาสู/บทภาพยนตร� 
การออกแบบสถานท่ีในการถ/ายทําและคัดเลือกผลิตภัณฑ�และวัสดุท่ีมีความเหมาะสมตรงตามบท
ภาพยนตร� การวางแผนงานก/อนการถ/ายทํา การถ/ายทําและการบริหารเวลาถ/ายทํา ไปจนถึงการตัด
ต/อภาพยนตร�ท่ีต�องอาศัยความละเอียดท้ังด�านภาพและเสียง เพ่ือความสมบูรณ�ของภาพยนตร� ตาม
จุดประสงค�ท่ีผู�จัดทําได�วางไว�และเป>นท่ีน/าพอใจ  

 นิทานอีสปเรื่อง “กระต/ายกับเต/า” ในเวอร�ชันนี้ ได�ดัดแปลงเรื่องราวจากต�นฉบับ 
โดยเพ่ิมความซับซ�อนของเนื้อหา และกลิ่นอายความเป>นยุคสมัยใหม/มากข้ึน โดยใช�จุดอ/อนของตัว
ละครหลักท้ังสองชนิด คือ เต/าและกระต/าย มาเป>นตัวดําเนินเรื่อง นอกจากภาพยนตร�เรื่องนี้จะ
สอดแทรกคุณธรรมตามนิยามนิทานอีสปแล�ว ยังสอดแทรกความรู�ทางวิทยาศาสตร�ไว�ในเรื่องด�วย  

 
สรุปผลการศึกษา        

    ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป>นประเด็นสําคัญท่ีค�นพบจากการ
ดําเนินการตามแต/ละข้ันตอน ดังนี้  

1. ข้ันตอนก/อนการถ/ายทําภาพยนตร� (Pre-Production)  
    ข้ันตอนนี้เป>นข้ันตอนท่ีต�องใช�ระยะเวลาในการดําเนินงานยาวนานท่ีสุด เริ่มต้ังแต/การ

พยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดท่ีน/าสนใจ ไปสู/การค�นคว�าข�อมูลในการอ�างอิง เพ่ือสร�าง

   ส
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ภาพยนตร�ท่ีสมบูรณ� ซ่ึงผู�จัดทําได�มีการเปลี่ยนแปลงบทไว�หลากหลายแนวทางการเล/าเรื่อง ก/อนท่ีจะ
สรุปออกมาเป>นบทภาพยนตร�ท่ีถูกสร�างจริง  

   ข้ันตอนนี้ยังมีออกแบบคัดเลือกวัสดุอุปกรณ�และตัวละครท่ีจํามาถ/ายทําเพ่ือความ
เหมาะสมตรงตามเนื้อเรื่องซ่ึงต�องใช�ท้ังเวลาและงบประมาณส/วนหนึ่งในข้ันตอนนี้ อีกท้ังยังต�องเตรียม
งานก/อนการถ/ายซ่ึงเป>นรายละเอียดของ กําหนดการถ/ายทํา จัดตารางการทางานของทีมงานและ
นักแสดงตามความเหมาะสม 

2. ข้ันตอนการถ/ายทาภาพยนตร� (Production)  
    การแบ/งสรรและตรงต/อเวลาเป>นหัวใจสําคัญในข้ันตอนนี้ เพราะการถ/ายทําภาพยนตร�

แอนิเมชัน โดยเฉพาะการเลือกใช�เทคนิคสตอปโมชัน ท่ีต�องอาศัยความอดทนและความละเอียด
รอบคอบเป>นอย/างมาก การทํางานตามกําหนดเวลาจึงต�องเป>นไปอย/างเคร/งครัด การเตรียมงานท่ีดี
ในช/วงก/อนการถ/ายทา จะช/วยให�การทางานในข้ันตอนนี้เป>นไป ด�วยดี  

3. ข้ันตอนหลังการถ/ายทํา (Post-Production)  
 ข้ันตอนนี้เป>นข้ันตอนท่ีต�องการความชํานาญของผู�ดาเนินการในข้ันนี้เป>นอย/างมาก 

เพราะจะเป>นเรื่อง ของการตัดต/อภาพยนตร�ท่ีต�องอาศัยความคล/องแคล/วและความละเอียดของผู�ตัด
ต/อในการตัดต/อท้ัง ทางด�านภาพและด�านเสียง โดยเฉพาะภาพยนตร�แอนิเมชัน สตอปโมชัน ท่ีต�องใช�
ความอดทนในการตัดต/อเป>นอย/างมาก เนื่องจากผู�จัดทําขาดประสบการณ�ในข้ันตอนการถ/ายทํา ทํา
ให�ข้ันตอนหลังการถ/ายทําจึงต�องแก�ไขข�อผิดพลาดจากกระบวนการก/อนหน�านี้ เพ่ือความสมบูรณ�ของ
ภาพยนตร�ให�มากท่ีสุด 

ข�อเสนอแนะ  
1. การสร�างสรรค�ภาพยนตร�แอนิเมชันด�วยเทคนิคสตอปโมชัน โดยตีความนิทานอีสปใหม/ 

เรื่อง “กระต/ายกับเต/า” เป>นเพียงความต�องการลองทําอะไรท่ีแปลกใหม/ โดยใช�วัตถุดิบเก/าท่ีมีอยู/แล�ว
นํามาเล/าเรื่องใหม/ และใส/ความเป>นตัวเองเข�าไปในภาพยนตร�  

2. ภาพยนตร�ไม/สามารถสร�างข้ึนมาได�เพียงคนเดียว ท้ังนี้ล�วนต�องอาศัยทีมงานและการ
วางแผนท่ีดี ซ่ึงทีมงานทุกคนสามารถพูดคุย ติชม เสนอแนะและร/วมแก�ปWญหาต/าง ๆ ได� มีความ
รับผิดชอบต/อหน�าท่ีของตนเอง เม่ือมีทีมงานและนักแสดงท่ีดีแล�ว ภาพยนตร�ก็จะออกมาดีและตรง
ตามความคาดหวังไปด�วย หากผู�จัดทําได�มีโอกาสในการสร�างภาพยนตร�อีกครั้ง ประสบการณ�จากการ
สร�าง ภาพยนตร�เรื่องนี้จะนาไปสู/การทางานอย/างเข�าใจได�มากข้ึนอย/างแน/นอน 
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