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บทที่  1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันโลกท่ีวุนวายจนคนท่ัวไปอาจลืมเปาหมาย หนาท่ี และความรับชิดชอบของตัวเอง
จุลนิพนธเรื่องนี้จะแสดงใหเห็นถึงความพยายามไมยอทอตออุปสรรค มีความกลาหาญท่ีจะเผชิญ และ
ตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ เพ่ือไดทําหนาท่ีของตนเองอยางเต็มท่ีแมวาจะเจออุปสรรคมากแคไหนก็ตาม 
ท้ังนี้ยังเปนสวนหนึ่งของแรงผลักดันใหกลาทําสิ่งท่ีฝนและรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเองไดรับมอบหมาย 
แมจะลําบากแคไหนก็ตาม 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจใหคนหลาย ๆ คน 
2. เพ่ือใหผูชมมีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 
3. เพ่ือแสดงใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรค 
4. เพ่ือใหผูชมมีความพยายามท่ีจะทําใหถึงท่ีสุด 
5. เพ่ือใหผูชมตระหนักถึงความลําบากและพยายามสูดวยตนเอง 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

เปนภาพยนตรแอนิเมชัน 3 มิติ ในแนวผจญภัยความยาวประมาณ 3 นาที เนนไปทาง 
การเคลื่อนไหวของตัวละคร ใชการนําเสนอการเอาตัวรอดของหุนยนต สอดแทรกแงคิดท่ีดูแลว
สนุกสนาน โดยจะนําเสนอออกมาผานภาพแสงสีและการใชมุมกลองท่ีตื่นเตนและนาสนใจ โดย
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในโครงการ  

1. โปรแกรมสําเร็จรูป Autodesk Maya ใชในการสราง Model ตัวละคร, ฉากและ
องคประกอบอ่ืน ๆ 

2. โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe After Effects ใชในการตัดตอและตกแตงภาพยนตร 
3. โปรแกรมสําเร็จรูป UV Layout ใชในการสราง UV Layout ของ Model 
4. โปรแกรมสําเร็จรูป Samplitude ใชในการตัดตอเสียงของเรื่อง 
 

ข้ันตอนการศึกษา 
1. กําหนดขอบเขตของงาน 
2. รวบรวมขอมูลตาง ๆ 
3. หาตัวอยางและคัดเลือกนํามาใช 
4. วางแผนและกําหนดระยะเวลา 
5. นํามาทําตามข้ันตอนการสราง Animation 
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6. สรุปผลการดําเนินงาน 
7. ประเมินผลของงาน 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหผูชมไดแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต 
2. รับผิดชอบในหนาท่ีของตัวเองมากข้ึน 
3. รูจักคิดและแกไขอุปสรรคท่ีจะเขามาได 
4. ทําใหผูชมเกิดเห็นถึงคุณคาของความพยายาม 
5. ทําใหผูชมมีความคิดท่ีจะตอสูกับความลําบากแมจะหนักหนาแคไหนก็ตาม 
 

เนื้อเรื่องยอ 
 ณ โรงงานกําจัดขยะ เครื่องจักรทํางานของมันไปเชนทุกวัน แตแลวในกองขยะข้ันมี
หุนยนตตัวหนึ่งไดฟนข้ึนมา และมันไดสํารวจตัวเองวามันมีภารกิจยังไมไดทําอยูมันจึงคิดหาวิธีเอาตัว
รอดจากโรงงานใหไดมันจึงมองหาหนทาง โดยมันสํารวจแลวพบวาทางขางหนามีเครื่องจักรท่ีสามารถ
บดเหล็กใหละเอียด มันจึงใชมือเปลี่ยนรูปรางและไปจับกับขอบราว และเหวี่ยงตัวหลบออกมาเม่ือมัน
เงยหนาข้ึนมันพบกับเครื่องทุบเหล็กท่ีกําลังทุบเหล็กอันแลวอันเลาจนแบนไปตอหนาตอตา มันจึงใช
จังหวะท่ีเครื่องทุบเหล็กกําลังยกตัวแทรกตัวผานไปอยางรวดเร็ว แตไมสามารถผานไปไดท้ังตัว สวน
แขนโดนทุบจนแบนและขาดไป และรางก็ถูกเหวี่ยงและคอย ๆ ตกลงสูพ้ืนในขณะนั้นเองมันไดใช
เครื่องเปาลมท่ีเปนอุปกรณเสริมชวยในการลงจากพ้ืน แตทวาความโหดรายยังไมสิ้นสุดมันถูกแมเหล็ก
ดูดจนไมสามารถทําอะไรไดเลยแมแตจะยกแขนข้ึน จนมันถูกปลอย และสํารวจตัวเองวามันอยูท่ีโถท่ี
วิ่งอยูบนรางเม่ือมองไปขางหนามันเห็นเตาหลอมขนาดยักษ และมันก็ถูกเทลงไป แตสุดทายแลวมันยัง
สามรถใชมือจับและกลับไปทําภารกิจของมันได 
 เม่ือถึงบานหุนยนตไดใหอาหารสุนัขและนึกถึงชวงเวลาท่ีมันถูกรถชนในขณะท่ีมันกําลัง
จะไปซ้ืออาหารสุนัข ในขณะท่ีเวลาคอย ๆ ผานไปพลังงานของมันก็หมดลงไปทุกทีจนกระท่ังมันได
ตายลงไป แตสุดทายแลวมันก็ไดทําหนาท่ีของมันลุลวงไปดวยดีแมวาจะเจอกับอุปสรรคตาง ๆ 
มากมาย 
 

 



 
บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาผลงานท่ีเก่ียวของกับโครงการจุลนิพนธเรื่องนี้ ผูจัดทําไดมีแนวคิดดานการ
ทํางานและศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางนํามาประยุกตใชในโครงการจุลนิพนธ 
เพ่ือใหเกิดความสมบูรณและสวยงามของชิ้นงานมากข้ึน 
 
แนวคิด 

เนื้อเรื่องจะเปนแนวผจญภัย หนีตาย การเอาตัวรอด ทําใหผูรับชมมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และอุปสรรคตาง ๆ ในการเอาชีวิตจากสถานท่ีสุดแสนอันตราย 

  
ทฤษฎคีวามรูท่ีเกี่ยวของ 

ศึกษาข้ันตอนการทําลายตางๆในโรงงานจริง เชน การยอยยาง การแยกเหล็กออกจาก
วัสดุอ่ืนๆ หรือ การทํากระบวนการยอยเกือบทุกชนิด เพ่ือใหเขาใจถึงข้ันตอนและกระบวนการทํางาน
จริงๆของเครื่องจักรและเลือกออกมาเปนขอ ๆ นํามาคิดอุปสรรคในการดําเนินเรื่องโดยจะแบงเปน
ประเภทตางๆไดแก 

1. การยอยวัตถุตางๆเพ่ือไปสูกระบวนการตอไป โดยลักษณะของเครื่องจะมีสภาพ
แข็งแรงสามารถยอยและทุกวัสดุ เชน เหล็ก พลาสติก ยาง หรือปูนซีเมนต  
 2. เม่ือแยกวัสดุตางๆในกระบวนการแรกแลว ข้ันตอนตอไปคือ การเปาและการใช
แมเหล็กดูดแยกเหล็กออกจากเศษวัสดุอ่ืนๆ ในข้ันตอนนี้จะทําใหไดเหล็ก ท่ีแยกออกจากวัสดุอ่ืนๆ 
 3. บางโรงงานทําเฉพาะข้ันตอนนี้ (เนื่องจากรับซ้ือเศษเหล็กท่ีแยกมาแลว) จะนําเหล็ก
ไปหลอมข้ึนรูปเปนแผนเพ่ือรอแปรรูปตอไป 

  
 ทฤษฎีสี 
 สี (Color) หมายถึง ลักษณะกระทบตอสายตาใหเห็นเปนสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอํานาจ
ใหเกิดความเขมของแสงท่ีอารมณและความรูสึกได การท่ีไดเห็นสีจากสายตาสายตาจะสงความรูสึกไป
ยังสมองทําใหเกิดความรูสึกตาง ๆ ตามอิทธิพลของสี เชน สดชื่น รอน ตื่นเตน เศรา สีมีความหมาย
อยางมากเพราะศิลปนตองการใชสีเปนสื่อสรางความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะทอนความ
ประทับใจนั้นใหบังเกิดแกผูดูมนุษยเก่ียวของกับสีตาง ๆ อยูตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งท่ีอยูรอบตัวนั้น
ลวนแตมีสีสันแตกตางกันมากมาย สีเปนสิ่งท่ีควรศึกษาเพ่ือประโยชนกับตนเอง และผูสรางงาน
จิตรกรรมเพราะ เรื่องราวของสีนั้นมีหลักวิชาเปนวิทยาศาสตรจึงควรทําความเขาใจวิทยาศาสตร ของ
สีจะบรรลุผลสําเร็จในงานมากข้ึน ถาไมเขาใจเรื่องสีดีพอสมควร ถาไดศึกษาเรื่องสีดีพอแลว งาน
ศิลปะก็จะประสบความสมบูรณเปนอยางยิ่ง 
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 คําจํากัดความของสี0  
 1. แสงท่ีมีความถ่ีของคลื่นในขนาดท่ีตามนุษยสามารถรับสัมผัสได 

  2. แมสีท่ีเปนวัตถุ (Pigmentary Primary) ประกอบดวย แดง เหลือง น้ํา
เงิน 
  3. สีท่ีเกิดจากการผสมของแมสี 

คุณลักษณะของสี 
 สีแท (HUE) คือ สีท่ียังไมถูกสีอ่ืนเขาผสม เปนลักษณะของสีแทท่ีมีความสะอาดสดใส 
เชน แดง เหลือง น้ําเงิน 
 สีออนหรือสีจาง (TINT) ใชเรียกสีแทท่ีถูกผสมดวยสีขาว เชน สีเทา, สีชมพู 
 สีแก (SHADE) ใชเรียกสีแทท่ีถูกผสมดวยสีดํา เชน สีน้ําตาล 
  
 ประวัติความเปนมาของสี 
 มนุษยเริ่มมีการใชสีตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร มีท้ังการเขียนสีลงบนผนังถํ้า ผนัง
หิน บนพ้ืนผิวเครื่องปนดินเผา และท่ีอ่ืนๆภาพเขียนสีบนผนังถํ้า (ROCK PAINTING) เริ่มทําตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตร ในทวีปยุ โ รป  โดยคนกอนสมัยประวัติศาสตร ในสมัยหินเกาตอน
ปลาย ภาพเขียนสีท่ีมีชื่อเสียงในยุคนี้พบท่ีประเทศฝรั่งเศสและประเทศสเปนในประเทศ ไทย กรม
ศิลปากรไดสํารวจพบภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตรบนผนังถํ้า และเพิงหินในท่ีตางๆ มีอายุ
ระหวาง 1500 – 4000 ป เปนสมัยหินใหมและยุคโลหะไดคนพบตั้งแตป พ.ศ. 2465 ครั้งแรกพบบน
ผนังถํ้าในอาวพังงา ตอมาก็คนพบอีกซ่ึงมีอยูท่ัวไป เชน จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี เปนตนสีท่ีเขียน
บนผนังถํ้าสวนใหญเปนสีแดง นอกนั้นจะมีสีสม สีเลือดหมู สีเหลือง สีน้ําตาล และสีดําสีบน
เครื่องปนดินเผา ไดคนพบการเขียนลายครั้งแรกท่ีบานเชียงจังหวัดอุดรธานีเม่ือป พ.ศ. 2510 สีท่ีเขียน
เปนสีแดงเปนรูปลายกานขดจิตกรรมฝาผนังตามวัดตางๆสมัยสุโขทัยและอยุธยามีหลักฐานวา ใชสีใน
การเขียนภาพหลายสี แตก็อยูในวงจํากัดเพียง 4 สี คือ สีดํา สีขาว สีดินแดง และสีเหลือง ในสมัย
โบราณนั้นชางเขียนจะเอาวัตถุตางๆในธรรมชาติมาใชเปนสีสําหรับเขียนภาพ เชน ดินหรือหินขาวใช
ทําสีขาว สีดําก็เอามาจากเขมาไฟ หรือจากตัวหมึกจีน เปนชาติแรกท่ีพยายามคนควาเรื่องสีธรรมชาติ
ไดมากกวาชาติอ่ืนๆ คือ ใชหินนํามาบดเปนสีตางๆ สีเหลืองนํามาจากยางไม รงหรือรงทอง สีครามก็
นํามาจากตนไมสวนใหญแลวการคนควาเรื่องสีก็เพ่ือท่ีจะนํามาใช ยอมผาตางๆ ไมนิยมเขียนภาพ
เพราะจีนมีคติในการเขียนภาพเพียงสีเดียว คือสีดําโดยใชหมึกจีนเขียน 
 สีสามารถแยกออกเปน0 2 ประเภท คือ 
 1.  สีธรรมชาติ 0 เปนสีท่ีเกิดข้ึนเองธรรมชาติ เชน สีของแสงอาทิตย สีของ
ทองฟ ายามเช า  เ ย็น  สีของรุ ง กินน้ํ า  เหตุการณ ท่ี เ กิด ข้ึน เองธรรมชาติ  ตลอดจนสี ของ
ดอกไม ตนไม พ้ืนดิน ทองฟาทะเล 

 2. สีท่ีมนุษยสรางข้ึน 0 หรือไดสังเคราะหข้ึน เชน สีวิทยาศาสตร มนุษยได
ทดลองจากแสงตางๆ เชน ไฟฟา นํามาผสมโดยการทอแสงประสานกัน นํามาใชประโยชนในดานการ
ละคร การจัดฉากเวที โทรทัศน การตกแตงสถานท่ี 
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 แมสี (PRIMARIES) 
 สีตางๆนั้นมีอยูมากมายแหลงกําเนิดของสีและวิธีการผสมของสีตลอดจนรูสึกท่ีมีตอสี
ของมนุษยแตละกลุมยอมไมเหมือนกัน สีตางๆท่ีปรากฏนั้นยอมเกิดข้ึนจากแมสีในลักษณะท่ีแตกตาง
กันตามชนิดและประเภทของสีนั้น 
 แมสี คือ สีท่ีนํามาผสมกันแลวทําใหเกิดสีใหม ท่ีมีลักษณะแตกตางไปจากสีเดิมแมสี
มี 2 ชนิด คือ 
 1.  แมสีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผานแทงแกวปริซึม มี 3 สี คือ 
สีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน อยูในรูปของแสงรังสี ซ่ึงเปนพลังงานชนิดเดียวท่ีมีสี คุณสมบัติของแสง
สามารถนํามาใชในการถายภาพ ภาพโทรทัศน การจัดแสงสีในการแสดงตางๆ เปนตน 
 2.  แมสีวัตถุธาตุ เปนสีท่ีไดมาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะหโดย
กระบวนทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน แมสีวัตถุธาตุเปนแมสีท่ีนํามาใชงานกันอยาง
กวางขวาง ในวงการศิลปะ วงการอุตสาหกรรม ฯลฯแมสีวัตถุธาตุ เม่ือนํามาผสมกันตามหลักเกณฑ 
จะทําใหเกิด วงจรสี ซ่ึงเปนวงสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแมสีวัตถุธาตุ เปนสีหลักท่ีใชงานกัน
ท่ัวไป 
 วงจรสี ( Color Circle) 
 สีข้ันท่ี0 1 คือ แมสี ไดแก สีแดง  สีเหลือง สีน้ําเงิน 
 สีข้ันท่ี0 2 คือ สีท่ีเกิดจากสีข้ันท่ี 1 หรือแมสีผสมกันในอัตราสวนท่ีเทากัน จะทําให 
 เกิดสีใหม 3 สี ไดแก 
 สีแดง ผสมกับสีเหลือง  ไดสี สม 
 สีแดง ผสมกับสีน้ําเงิน  ไดสีมวง 
 สีเหลือง ผสมกับสีน้ําเงิน  ไดสีเขียว 
 สีข้ันท่ี0 3 คือ สีท่ีเกิดจากสีข้ันท่ี 1 ผสมกับสีข้ันท่ี 2 ในอัตราสวนท่ีเทากัน จะไดสีอ่ืน ๆ
อีก 6  สี คือ 
 สีแดง ผสมกับสีสม ไดสี สมแดง 
 สีแดง ผสมกับสีมวง ไดสีมวงแดง 
 สีเหลือง ผสมกับสีเขียว ไดสีเขียวเหลือง 
 สีน้ําเงิน ผสมกับสีเขียว ไดสีเขียวน้ําเงิน 
 สีน้ําเงิน ผสมกับสีมวง ไดสีมวงน้ําเงิน 
 สีเหลือง ผสมกับสีสม ไดสีสมเหลือง 
 วรรณะของสี คือสีท่ีใหความรูสึกรอน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีรอน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซ่ึง
แบงท่ี สีมวงกับสีเหลือง ซ่ึงเปนไดท้ังสองวรรณะ 
 สีตรงขาม 0 หรือสีตัดกัน หรือสีคูปฏิปกษ เปนสีท่ีมีคาความเขมของสี ตัดกันอยางรุนแรง 
ในทางปฏิบัติไมนิยมนํามาใชรวมกัน เพราะจะทําใหแตละ  
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สีไมสดใสเทาท่ีควร  การนําสีตรงขามกันใชรวมกันอาจกระทําไดดังนี้ 
 1. มีพ้ืนท่ีของสีหนึ่งมาก อีกสีหนึ่งนอย 
 2. ผสมสีอ่ืนๆ ลงไปสีสีใดสีหนึ่ง หรือท้ังสองสี 
 3. ผสมสีตรงขามลงไปในสีท้ังสองสี 
      สีกลาง0 คือ สีท่ีเขาไดกับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน้ําตาล กับ สีเทาสีน้ําตาล 
เกิดจากสีตรงขามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนท่ีเทากัน สีน้ําตาลมีคุณสมบัติสําคัญ คือ ใชผสม
กับสีอ่ืนแลวจะทําใหสีนั้น ๆ เขมข้ึนโดยไมเปลี่ยนแปลงคาสี ถาผสมมาก ๆ เขาก็จะกลายเปนสีน้ําตาล
สีเทา เกิดจากสีทุกสี ๆ สีในวงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนเทากัน สีเทา มีคุณสมบัติท่ีสําคัญ คือ ใชผสม
กับสีอ่ืน ๆ แลวจะทําให มืด หมน ใชในสวนท่ีเปนเงา   ซ่ึงมีน้ําหนักออนแกในระดับตาง ๆ ถาผสม
มาก ๆ เขาจะกลายเปนสีเทา 

 

ภาพท่ี 2-1    ภาพ วงลอสี 
ท่ีมา:    eveiphone03.blogspot.com. ความหมายของสี. เขาถึงเม่ือ 17 มิถุนายน 2556 เขาถึงได
จาก http://eveiphone03.blogspot.com 
 
 
 
 



7 

ผลงานท่ีเกี่ยวของ 
กรณีศึกษาท่ี 1 
ชื่อผลงาน :    Robots เปน Animation 3 มิติ 
ผลิตโดย :      20 century fox 
แนวเรื่องหลักเก่ียวกับหุนยนตและแนวการใชชีวิตของหุนยนตศึกษามุมกลองและช้ินสวนตางๆ

ของ Character ดูมีวิธีการขยับมุมกลอง อารมณของหุนยนตและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 

ภาพท่ี 2-2    ภาพตัวอยางของ Animation 
ท่ีมา:    youtube.com. robot2005. เขาถึงเม่ือ 17 มิถุนายน 2556 เขาถึงไดจาก www.youtube.c 
om/watch?v=nJlh6MTYwO4 
 

วิเคราะหจุดเดนของผลงาน 
มีความสมจริงการสัดแสง และโทนของภาพสวยสามารถนํามาเปนตัวอยางงานได การ

เคลื่อนไหวดีมีแนวคิดในการทําท่ีนาสนใจ… 
สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการนํามาปฏิบัติ 
การท่ีมีตัวอยางทําใหเราสามารถยึดหลักหรือแนวทางนี้ได โดยท่ีเปนแนวท่ีท่ีดีและ

สวยงาม เม่ือผลงานของเราออกมาแลวก็จะดูดี และเปนในแบบของเราเอง 
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               กรณีศึกษาท่ี 2 

ชื่อผลงาน :    ช่ือFable III 
ผลิตโดย :    Microsoft Game Studios 
จากตัวอยางน้ีเนนศึกษาดานมุมกลองการขยับ และ อารมณอยางๆ แลวอารมณโดยรวมของงาน โดย

ภาพตางๆจะสื่อใหเห็นภายในโรงงานชัดเจน 

 

ภาพท่ี 2-3    ภาพตัวอยางโรงงานจาก Animation 
ท่ีมา:    youtube.com. Fable III.  เขาถึงเม่ือ 17 มิถุนายน 2556 เขาถึงไดจากhttp://www.yout 
youtube.com/watch?v=j1EnL52NwpY 
 

วิเคราะหจุดเดนของผลงาน 
 1.  เรื่องท่ีทําจะออกแปลกใหมและนาสนใจ มีการขยับมุมกลองมีการ

เคลื่อนไหวท่ีรวดเร็วนาสนใจ 

 2.  มีลักษณะเฉพาะท่ีโดนเดนเพราะเนื้อหาโดยรวมเก่ียวกับหุนยนตและ

เครื่องจักร  

สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการนํามาปฏิบัติ 

ทราบถึงแนวคิดและแนวทางในการทํางาน โดยท่ีหลักการท่ีนาเชื่อถือและยังเปนขอมูล
ดีๆในการนําไปปรับใชกับผลงาน เพ่ือใหการทํางานออกมามีผลงานดีท่ีสุด  



 
บทที่  3 

ข้ันตอนการเตรียมการผลิตและแผนดําเนินการ 
 

ในการจัดทําจุลนิพนธครั้งนี้ เพ่ือใหบรรลุลวงประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและเวลาท่ี
กําหนด จึงไดมีการดําเนินการ และข้ันตอนดําเนินงานดังนี้ 

 
แนวคิด (Concept Idea) 
 ลักษณะของจุลนิพลเรื่องนี้เปนแนว 3D Animation มีเรื่องราวเก่ียวกับหุนยนตโชคราย
ท่ีตองเขาไปอยูในตรงงานยอยทําลายเหล็ก เม่ือมันรูสึกตัวระบบกลไกลของมันแจงมันวามันทีหนาท่ี
จะตองทําแสดงใหเห็นถึงความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหนาท่ี ซ่ึงจะสะทอนมุมตางๆให
สังคมไดเห็นผานตัวหุนยนตนี้ 
 
การคานควาขอมูล (Research) 
 การคนหาจากอินเตอรเน็ต สอบถามผูรู และ ขอคําปรึกษาจากผูมีประสบการณในดาน
นี้ โดยขอมูลตางๆเปนขอมูลเชิงลึกบาง บางขอมูลก็ทําการคนหาไดยากและซับซอน เรื่องราวๆตางๆ
จึงคอยๆเรียงรอยออกมาจนไดขอมูลท่ีครบถวนและชัดเจน 
 จุลนิพนธเรื่องนี้นําเสนอโดยเนนไปท่ีการฝาฟนอุปสรรคของตัวเอกเพ่ือท่ีจะไปทําหนาท่ี
ของตนเอง โดยจะจะแทรกความสนุกสนานตื่นเตนเขาไปดวยทําใหผูชมรูสึกถึงความตื่นเตน  
 การศึกษาเครื่องจักรในการทํา 3D Animation ในครั้งนี้จะตองลึกถึงกระบวนการทํา
ข้ันตอนการทําหรือแมกระท่ังเครื่องจักรแตละชิ้นจะตองคนควาหาขอมูลมาใหครบถวนเพ่ือเปน
แนวทางในการทํางานท่ีสะดวกและมีความถูกตองของขอมูลเพ่ือนําเสนอตอผูชม 
 
การออกแบบตัวละครและฉาก 
 นําเสนอขอมูลตามความเปนจริง และภาพจากฉากของโรงงานจริงเปนตัวอยางในการ
ทําผลงาน ผูชมจะไดเห็นภาพมีออกมาชัดเจนและสมจริงมากข้ึน 

 

ภาพท่ี 3-1    ภาพการออกแบบ ข้ันท่ี 1   
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ภาพท่ี 3-2    ภาพการออกแบบ ข้ันท่ี 2 
 

  

ภาพท่ี 3-3    ภาพการออกแบบ ข้ันท่ี 3 
 
 นอกจากนี้ มีการศึกษาหาขอมูลจากหนัง การตูน หรือ Animation เรื่องอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของและสอดคลองกันเพ่ือนําไปออกแบบตัวละคร โดยใชหลาย ๆ สวนรวมกันเพ่ือนตัดสินใจ
ออกแบบตัวละครข้ึนมา 
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 ซ่ึงเราสามารถศึกษาสภาพแวดลอมการ Animate หุนยนตหรือการทํา Texture ตางๆ
ใหเปนตามท่ีเราตองการโดยใชตัวอยางท่ีดีเปนในการศึกษาและคนควา 
Key Visual 
 ฉากแสดงใหเห็นถึงสภาพบานและวิธีชีวิตของมนุษยในอนาคตท่ีใชชีวิตรวมกับหุนยนต 
โดยภาพจะโทรมๆเกาๆ ใชสีน้ําตาลหรือ Texture ตางๆเพ่ือใหฉากและภาพโดยรวมออกมาตามท่ีเรา
ตองการ 
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Storyboard 
ตารางท่ี 3-1    Storyboard 1 

 

Scene 1 / Cut 1 
    เครื่องจักรทํางานปกติ 

 

 
 

Scene 1 / Cut 2 
    ไปดูดเศษเหล็กเพ่ือนําไปแยกในโรงงาน 

 

 
 

Scene 1 / Cut 3 
    เทขยะลงและขยะไหลไปตามสายพาน 

 

 
 

Scene 2 / Cut 1 
    สายพานเลื่อนเขามาจนเขามาในโรงงาน 

 

 

Scene 2 / Cut 2 
    เห็นหุนยนตอยูบนสายพาน 
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ตารางท่ี 3-2    Storyboard 2 

 
 

Scene 2 / Cut 3 
    ภาพเห็นของขยับไปมาและกําลังจะเขามาจน
หุนยนต 

 
 

Scene 2 / Cut 4 
    มีวัตถุเขามากระทบกับหัวของหุนยนต 

 
 

Scene 3 / Cut 5 
    หุนยนตตื่นข้ึนมา 

 
 

Scene 2 / Cut 6 
    มันพยายามองไปรอบ ๆ 

 

 
 

Scene 3 / Cut 1 
    เห็นภาพโรงงานโดยรอบ 
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ตารางท่ี 3-3    Storyboard 3 

 
 

Scene 3 / Cut 2 
    หุนยนตทําหนาตกใจและมองไปเห็นเครื่อง
ยอย 

 
 

Scene 3 / Cut 3 
    หุนยนตกําลังจะตกลงไป 

 
 

Scene 3 / Cut 4 
    ตัดภาพมาใหเห็นเครื่องจักรกําลังทํางาน 

 
 

Scene 3/ Cut 5 
    เห็นเครื่องจักรกําลังทํางานโดยยอยเหล็ก
อยางนากลัว 

 
 

Scene 3 / Cut 6 
    หุนยนตกําลังจะตกลงไป 
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ตารางท่ี 3-4    Storyboard 4 

 
 

Scene 3 / Cut 7 
    มันพยายามเอาชีวิตรอดโดยหาท่ีจับ 

 
 

Scene 3 / Cut 8 
    มันพยายามอยางสุดความสามารถและ
พยายามเกาะไว 

 
 

Scene 3 / Cut 9 
    ภาพชาและเห็นมันตกลงไป 

 
 

Scene 3 / Cut 10 
    มันพยายามเกาะและเอาตัวรอด 

 
 

Scene 3 / Cut 11 
    ตัดมาท่ีหนาทําสีหนาตกใจ 
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ตารางท่ี 3-5    Storyboard 5 

 
 

Scene 3 / Cut 12 
    มันเหลือบไปเห็นเหล็กท่ีโดนยอย 

 
 

Scene 3 / Cut 13 
    เครื่องจักรกําลังยอยเหล็ก 

 
 

Scene 3 / Cut 14 
    พยายามมองซายมองขวา ละหาท่ีเกาะ 

 
 

Scene 3 / Cut 15 
    พบกับเสาท่ีเปนสวนประกอบของโรงงาน 

 
 
 

Scene 3 / Cut 16 
    มันพยายามหาวิธีเอาตัวรอด 
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ตารางท่ี 3-6    Storyboard 6 

 
 

Scene 3 / Cut 17 
    แขนยื่นออกมา 

 
 

Scene 3 / Cut 18 
    บางสวนของแขนกําลังเปลี่ยนไปเปนตัวจับ 
เพ่ือจับเสา 

 
 

Scene 3 / Cut 19 
    ยิงท่ีจับออกไปขางหนาอยางรวดเร็ว 

 
 

Scene 3 / Cut 20 
    ท่ีจับพุงไปดวยความเร็วสูง 

 
 

Scene 3 / Cut 21 
    แขนกลไดจับกับเสาและดีดตัวออก 
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ตารางท่ี 3-7    Storyboard 7 

 
 

Scene 4 / Cut 1 
    พุงตัวไปขางหนาดวยความเร็วและกระทบลง
กับพ้ืน 

 
 

Scene 4 / Cut 2 
    ภาพตัดเห็นเหล็กถูกยอย 

 
 

Scene 4 / Cut 3 
    พบกับเครื่องเปาลม 

 
 

Scene 4 / Cut 4 
    มองซายมองขวาหาวิธีเอาตัวรอด 

 
 
 

Scene 4 / Cut 5 
    เขาใกลเครื่องเปาลม 
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ตารางท่ี 3-8    Storyboard 8 

 
 

Scene 4 / Cut 6 
   มันถูกพัดและกําลังปลิว 

 
 

Scene 4 / Cut 7 
    มันปลิวไปติดกับเหล็กชิ้นหนึ่ง 

 
 

Scene 4 / Cut 8 
    มันพยายามเกาะไวอยางสุดความสามารถ 

 
 

Scene 4 / Cut 9 
    มันเริ่มเกาะไมไหวและหมดแรง 

 
 
 

Scene 4 / Cut 10 
    มันคอย ๆ หมดแรงและกําลังถูกผัด 
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ตารางท่ี 3-9    Storyboard 9 

 
 

Scene 4 / Cut 11 
    มันถูกผัดตกลงไป 

 
 

Scene 4 / Cut 12 
    หันไปมองดานลางและพยายามหาวิธีเอาตัว
รอด 

 
 

Scene 4 / Cut 13 
    ใชอุปกรณในตัว โดยกดปุมจากตรงกลางตัว
ของมัน 

 
 

Scene 4 / Cut 14 
    มีเครื่องเปาลมออกมาเพ่ือชะลอความเร็วท่ี
กําลังตก 

 
 

Scene 5 / Cut 1 
   มันไดตกลงสู พ้ืนและมีชิ้นสวนบางสวนหลุด
ออก 
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ตารางท่ี 3-10    Storyboard 10 

 
 

Scene 5 / Cut 2 
    มันถูกสายพานเลื่อนจนพบกับท่ีตีทุบเหล็ก 

 
 

Scene 5 / Cut 3 
    กลองจับใหเห็นขณะทุบ 

 
 

Scene 5 / Cut 4 
    มันเงยหนาไปมองดวยความหวาดกลัวอยาง
สุดขีด 

 
 

Scene 5 / Cut 5 
    มันกําลังเลื่อนเขาไปอยางชาๆ 

 
 
 

Scene 5 / Cut 6 
    เครื่ อ ง ทุบได ทุบแขนของ มัน ขณะท่ี มัน
พยายามอยาเต็มท่ีเพ่ือหลบออกมา 

 
 



22 

ตารางท่ี 3-11    Storyboard 11 

 
 

Scene 5 / Cut 7 
    ถูกเครื่องทุบดีดข้ึนจนตก 

 
 

Scene 6 / Cut 1 
    ตกลงไปในโถท่ีกําลังจะนําเหล็กไปหลอมใหม 

 
 

Scene 6 / Cut 2 
    มันลุกข้ึนมาและพยายามมองไปรอบๆ 

 
 

Scene 6 / Cut 3 
    ภาพกวางเห็นโดยรอบของโรงงาน 

 
 
 

Scene 6 / Cut 4 
    ตัดไปท่ีหนาท่ีแสดงความหวาดกลัวตอสิ่ง
ดานหนา 
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ตารางท่ี 3-12    Storyboard 12 

 
 

Scene 6 / Cut 5 
    เห็นเหล็กคอยๆถูกหลอมท่ีละชิ้น 

 
 

Scene 6 / Cut 6 
    กําลังจะถูกเทลงไปดานลาง 

 
 

Scene 6 / Cut 7 
    มันถูกเทลงไปดานลาง 

 
 

Scene 6 / Cut 8 
   มันกระเด็นและพยายามหาท่ีจับ 

 
 
 

Scene 6 / Cut 9 
    มันไดใชมือควาไว 
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ตารางท่ี 3-13    Storyboard 13 

 

Scene 6 / Cut 10 
    กลองตัดไปท่ีมือท่ีกําลังจะหลุดจากการเกาะ 

 
 

Scene 6 / Cut 11 
    มันหันหลังมองและทําหนาตกใจ 

 
 

Scene 6 / Cut 12 
    มือของมันคอยๆหลุดออก 

 
 

Scene 6 / Cut 13 
    มันตกลงไปในเตาหลอม 

 
 
 

Scene 6 / Cut 14 
    คอย  มีมือโผลข้ึนมาจากขอบของเตาหลอม
และแสดงใหเห็นวามันยังไมตาย  
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แผนการดําเนนิการ 
ตารางท่ี 3-14    แผนการดําเนินการ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

1. ศึกษารวบรวมขอมูล 
 

                

2. ออกแบบตัวละคร 
 

                

3. ออกแบบ Story Board ตัวละคร
และฉากประกอ 
 

                

4. Animatic 
 

                

5. สราง Model 
 

                

6. Animate 
 

                

7. Rendering 
 

                

8. Composite and sound 
 

                

9.เอกสาร                 

 



�PAGE   \* MERGEFORMAT�1� 

 
บทที่  4 

ข้ันตอนการผลิต 
 

การจัดทําโครงการจุลนิพนธ 3D Short Animation เรื่อง “ภารกิจสุดทาย” มีข้ันตอนการผลิต
ตามลําดับเพ่ือใหการทํางานสามารถดําเนินตามแบบแผนท่ีวางไวดังนี้ 

 
ข้ันตอนการผลิต (Production) 
 ศึกษาและวางแผนโดยศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ เอกสาร หรือ ภาพยนตรท่ัวไปเพ่ือเปนแรงบันดาลใจหรือ
เปนแนวคิดดีๆในการคิดผลงาน  และจะไดรูกระบวนการผลิตท่ีถูกวิธีเพ่ือใหงานเสร็จตามเปาหมายและจุดมุงหมาย
ท่ีวางไว โดยมีขอผิดพลาดนอยท่ีสุดและกําหนดเปนแผนงานและวางตารางงานไดถูกตอง 
 
การสรางต ัวละคร (Character Modeling) 

ตัวละคร (Character) 
 ข้ันตอนแรก คือ การวาดรูปท้ัง 2 ดาน เชน ตัวละครในเรื่องจะวาด ดานหนา และ ดานขางเพ่ือท่ีจะ
นําไปข้ึนโมเดลไดถูกตองและไดสัดสวนตามตองการ 

� 

ภาพท่ี 4-1    ภาพ Character Model หุนยนตดานหนา 
 

 

� 

ภาพท่ี 4-2    ภาพ Character Model หุนยนตดานขาง 
 

� 

ภาพท่ี 4-3    ภาพ Character Model หุนยนตดานบน 

 

 

� 

ภาพท่ี 4-4    ภาพ Character Model หุนยนตครึ่งตัวละคร 
 

การสรางระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคล่ือนไหว (Rigging) 
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การใสกระดูกจําลองเขากับตัวละครเพ่ือท่ีจะทําใหตัวละครสามารถเคลื่อนไหวไดตามท่ีตองการ 
ข้ันตอนนี้สําคัญมากเนื่องจากจะไมสามารถไปทําข้ันตอนอ่ืนๆไดถาไมผานข้ันตอนนี้เพราะตัวละครจะไมสามารถ
เคลื่อนไหวได  

� 

ภาพท่ี 4-5    ภาพ Model และ Joints. 

� 

ภาพท่ี 4-6    ภาพ Joints และ Controllers. 

 

� 

ภาพท่ี 4-7    ภาพ Model และ Controllers. 

 

 

การสรางสภาพแวดลอมและฉากหลัง (Environment Background) 
สภาพแวดลอมภายในโรงงาน เปนชวงเวลาท่ีเครื่องจักรกําลังทํางาน มีเสียงจากการทํางานของ

เครื่องจักร อุณหภูมิภายในโรงงานคอนขางรอน 

� 

ภาพท่ี 4-8    ภาพ Model Location ท่ีเก็บขยะของโรงงาน 
 

� 

ภาพท่ี 4-9    ภาพ Model Location สวนยอยของโรงงานทางเขา 

� 

ภาพท่ี 4-10    ภาพ Model Location สวนยอยของโรงงานดานใน 

 

� 

ภาพท่ี 4-11    ภาพ Model Location เครื่องจักรของโรงงาน 

� 

ภาพท่ี 4-12    ภาพ Model Location บานของหุนยนต 
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การกําหนดสีและลวดลาย (Shaders and Textures) 
 การทํา Texture นั้นจะตองกําหนgลวดลายตางๆ ออกมาใหสอดคลองกับตัวผลงาน โดยภาพรวม
จะตองไปดวยกันไดท้ังหมด เชน ในเรื่องจะเปนวัสดุเกา ๆ โดยจะใช Texture ท่ีมีคราบสกปรก และสนิมเปนหลัก 

� 

ภาพท่ี 4-13    ภาพ UV ของหุนยนตสวนหัว 

� 

ภาพท่ี 4-14    ภาพ UV และ Texture ของหุนยนตสวนแขน 

 

� 

ภาพท่ี 4-15    ภาพ UV และ Texture ท่ีสมบูรณ 

 
 

� 

ภาพท่ี 4-16    ภาพ UV ของสุนัข 
 

� 

ภาพท่ี 4-17    ภาพ UV และ Texture ของสุนัข 

 
 

� 

ภาพท่ี 4-18    ภาพ UV และ Texture ของสุนัขท่ีสมบูรณ 

 
การสรางการเคลื่อนไหว (Animation)  
 ข้ันตอนการ Animate นี้มีการจัดระเบียบการนําไฟลงานมาใช โดยจะการนําไฟลตนฉบับมาทําเปน 
Reference ซ่ึงสามารถแกไข เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงใน Reference และทุกๆอยางจะ Update เขามา การ 
Animate นั้นกําหนดวาตัวละครทําอะไรไวคราวๆแลวจึง Break Down เพ่ือความละเอียดของฉากนั้นๆ 

� 

ภาพท่ี 4-19    ตัวอยาง Animation ตอนตกจากเครื่องจักร 
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� 

ภาพท่ี 4-20    ตัวอยาง Animation ตอนท่ีพยายามหาท่ีเกาะ 
 

� 

ภาพท่ี 4-21    ตัวอยาง Animation ตอนกลับมาถึงบาน 
 
 
 
การจัดแสง (Light Setting) 

ข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งเนื่องจากภาพและ Animation ท่ีออกมานั้นจะดูดีข้ึนและสมจริงตามท่ี
ตองการตามการจัดแสง โดยมีแสงหลักท่ีเปนตัวกําเนิดเงา เพ่ือเพ่ิมความสวางทําใหภาพดูมีมิติมากยิ่งข้ึน 

� 

ภาพท่ี 4-22    ตัวอยาง การจัดแสง(1) 

 

� 

ภาพท่ี 4-23    ตัวอยาง การจัดแสง(2) 
 
 

� 

ภาพท่ี 4-24    ตัวอยาง การจัดแสง(3) 
 

� 

ภาพท่ี 4-25    ตัวอยาง การจัดแสง (4) 
 
 
 
การประมวลผลภาพ (Rendering) 

ข้ันตอนท่ีสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่งเพราะทุกๆลายละเอียดท่ีถายทอดออกมานั้นจะข้ึนอยูกับการ
กําหนดคาในการ Rendering โดนการ Rendering ในการจะใช Mental Ray ซ่ึงมีอยูในตัวของโปรแกรมอยูแลว 

� 
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ภาพภาพท่ี 4-26    การ Render (1)  
 

� 

ภาพภาพท่ี 4-27    การ Render (2) 

� 

ภาพภาพท่ี 4-28    การ Render (3) 

� 

ภาพภาพท่ี 4-29    Render (4) 
 
 
 
 
การตัดตอภาพและเสียง (Compositing) 

ข้ันตอนของการรวบรวมและยังสามารถตกแตงใหสวยท่ีสุดได การ Composite จะชวยหลายๆ
อยางเชนปรับสีปรับแสงปรับความสวางและยังคุมโทนของภาพใหอยูในโทนเดียวกัน และยังใส Effect และ ตกแตง
เพ่ิมเติมได 

� 

ภาพภาพท่ี 4-30    Composite หนาจอ Interface  

 

� 

ภาพภาพท่ี 4-31    การ Composite ฉากท่ีนึกยอนถึงอดีต 

� 

ภาพภาพท่ี 4-32    การ Composite ตอนจบของเรื่อง 

 

การตัดตอเสียงประกอบ (Sound Editing) 

 ข้ันตอนนี้เรียกไดวาเปนข้ันตอนสุดทายในการจะทําใหเรื่องดูสนุกตื่นเตนมากข้ึนเราะเสียง การใส 

sound นั้นจะมีเสียงหลัก และ เสียงประกอบตางๆเพ่ือทําใหเรื่องดูสนุก และ ตื่นเตนมากยิ่งข้ึน 
 การใช Sound Effect และ Sound Background ในการทําเสียงเพ่ือความสมจริง และ ทําใหดูนา

ตื่นเตนข้ึนไปอีก 
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บทที่  5 

การศึกษาเทคนิคเฉพาะดาน 
 

การศึกษาข้ันตอนการ Composite และ การสราง Interface ของหุนยนต 

 ข้ันตอนการศึกษาจําเปนจะตองศึกษารูปแบบของหนาจอหรือระบบการทํางานจริง ๆ เพ่ือ
นํามาออกแบบในงาน ท้ังนี้ผลงานท่ีออกมานั้นจะทําใหดูทันสมัย ล้ํายุค ออกมาสวยงามซ่ึงจะใชการ 
Composite ทําใหออกมาเหมือน Interface -ของหุนยนตจริงมากท่ีสุด 

 
ภาพ 5-1    ภาพ การเปดของระบบหุนยนต 
 
 ภาพการเปดระบบของหุนยนตโดยการใชแสงเขามาชวยใหเหมือนการเปดและปดของ
ระบบท่ีดูทันสมัยและทําใหผลงานออกมาดูนาสนใจในสวนนี้จะใสเสียงเพ่ือเพ่ิมความตื่นเตนใหมากข้ึน 
เพราะผูชมจะสามารถจินตนาการถึงภาพท่ีระบบทํางานได 
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ภาพ 5-2    ภาพ Interface ข้ันตอนท่ี 1 
 
 สําหรับข้ันตอนนี้จะเริ่มสรางกรอบสําหรับแทนการมองของหุนยนต โดยจะมีกรอบบนและ
กรอบรางเพ่ือใหผูชมมีความรูสึกเสมือนมองผานจากตัวหุนยนตไป 

 

ภาพ 5-3    ภาพ Interface เพ่ิมลายละเอียดตาง ๆ 
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 ข้ันตอนนี้เปนการใสลายละเอียดทําใหผลงานของเราดูนาสนใจยิ่งข้ึนโดยใสแสงไฟสีสม
เหลืองและแดง เพ่ือทําสมจริงและเพ่ิมความสวยงานของผลงาน 

 

ภาพ 5-4    ภาพ Interface เพ่ิมลายละเอียดบอกระยะ 
 
 จากการเพ่ิมแถบบอกระยะท้ังของขางของ Interface ทําใหเวลาหุนยนตมองจะเหมือนกัน
การวัดระยะของวัตถุทําใหดูสมจริงและทันสมัยมากข้ึนจะมีแทบเลื่อนไปตามระยะทาง 

 

ภาพ 5-5    ภาพ Interface เพ่ิมลายละเอียดและหนาจอ 
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 เพ่ิมแสงของหนาจอข้ึนมาเพ่ือความสมจริงโดยจะใช เทคนิคของ AE เพ่ือทําใหหนาจอของ
เราเรืองแสงข้ึนมาได โดยจะใสลูกเลนคําวา "Mission" เพ่ือจะสื่อใหผูชททราบวาหุนยนตกําลังมี
ภารกิจท่ีติดตองอยู 

 

ภาพ 5-6    ภาพ Interface เพ่ิมรายละเอียดและหนาจอใหครับถวน 
 
 สวนนี้เราจะเพ่ิมตัวหุนยนตท่ีหมุนไดเขาไปตรงกลางและแสดงใหเหนถึงความเสียหายใน
สวนลางโดยจะกําหนดใหเปนสีแดงเพ่ือใหผูชมสามารถรูไดวาสวนลางของหุนยนตเสียหายอยู 



 
บทที่  6 

ผลการดําเนินการ ขอจํากัดและขอเสนอแนะ 
 
ผลการดําเนินการ 

จากการดําเนินงานตางๆตั้งแตข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทาย มีข้ันตอนบางอยาง หรือ 
มุมกลองตางๆมีการเปลี่ยนแปลงใหเขากับเนื้อเรื่องมากท่ีสุด เนื่องจากเวลาทํางานจริงอาจจะมีการ
คลาดเคลื่อนของแผนการ หรือ ไดรับคําแนะนําท่ีดีกวาจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ีใหคําแนะนํา ท้ังนี้ทุกๆ
ข้ันตอนก็ไดปรับการปรับปรุง ปรับแก จนทําใหไดผลงานท่ีดีท่ีสุดออกมา 

ภาพท่ี 6-1    ผลการดําเนินการ ชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 6-2    ผลการดําเนินการ ชุดท่ี 2 

 

ภาพท่ี 6-3    ผลการดําเนินการ ชุดท่ี 3 
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ภาพท่ี 6-4    ผลการดําเนินการ ชุดท่ี 4 

 

ภาพท่ี 6-5    ผลการดําเนินการ ชุดท่ี 5 
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ภาพท่ี 6-6    ผลการดําเนินการ ชุดท่ี 6 

 

ภาพท่ี 6-7    ผลการดําเนินการ ชุดท่ี 7 
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ขอจํากัด 
ขอจํากัดในการทํางานท่ีเปนปญหาสําคัญคือ ทรัพยากรคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการ 

Render เนื่องจากการ Render ตอรูปนั้นใชเวลานานมากเกินไปทําใหใชเวลามาก การไป Lap 
เพ่ือเพ่ิมจํานวนเครื่องในการ Render เ ปนทางออกท่ีดีท่ีสามารถแกปญหาในสวนนี้ไดทําใหการ 
Render มีประสิทธิภาพมากข้ึนและเสร็จทันเวลา 
 
ขอเสนอะแนะ 
 1. ในการทํางานควรมีการวางแผนงานในแตละข้ันตอนใหชัดเจน เผื่อเวลาสําหรับการ
แกปญหาใหพอ  
 2. ควรศึกษาหาความรูในสวนท่ีตนเองยังขาดอยู แบงเวลาฝกฝนฝมือในการทํางาน
เพ่ือท่ีจะทําใหงาน   ท่ีออกมามีคุณภาพมากข้ึนกวาเดิม  
 3. จัดสรรเวลาในการทํางานแตละข้ันตอนใหเหมาะสม เพราะแตละข้ันตอนใชเวลาท่ีไม
เทากัน  
 4. สงความคืบหนาใหอาจารยท่ีปรึกษาดูเปนประจํา  
 5. รับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการและนํามาปรับแกตามท่ีคณะกรรมการตองการ  
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