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บทที่  1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันนั้น การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแบบ
ส่วนบุคคลหรือแบบโดยสารสาธารณะ แต่การเดินทางในเมืองใหญ่ก็ยังพบกับข้อจ ากัดบางอย่างอยู่ดี 
เช่น เรื่องรถติดที่เป็นปัญหาเสมอไม่ว่าจะยุคไหน ๆ และยิ่งในเวลาที่รีบร้อน เรื่องของรถติดก็สามารถ
กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ส าหรับคนบางคนเลยทีเดียว แต่ส าหรับรถโดยสารสาธารณะบางราย เรื่องรถติด
ไม่ใช่ปัญหาเลย โดยเฉพาะกับรถเมล์ที่เลื่องชื่อในประเทศไทยมานาน ว่าเป็นสุดยอดรถโดยสารท า
ความเร็วที่สามารถพาคุณไปถึงจุดหมายได้ในเวลาอันสั้น ความรู้สึกที่ได้นั่งรถเมล์สายนี้จึงอาจเป็นอีก
หนึ่งความรู้สึกที่เมื่อได้นั่งสักครั้งหนึ่งแล้ว คุณอาจลืมไม่ลงไปตลอดชีวิตเลยก็เป็นได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ผู้ชมได้รับความสนุกสนานและรู้สึกถึงอารมณ์ร่วมของรถเมล์สายนี้ 
2. ช่วยเตือนให้ผู้ชมได้มีความระมัดระวังในการนั่งรถโดยสารสาธารณะที่มากขึ้น 
3. กระตุ้นให้ผู้ชมได้มีความรู้สึกตรงต่อเวลา 
4. ได้ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาให้ใช้กับงานได้มากที่สุด 
5. ได้รับรู้ถึงขีดความสามารถของตนเองส าหรับงานทางด้านนี ้

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

น าเสนอในรูปแบบ 3D Animation ความยาวไม่เกิน 3 นาที แนวตลกเชิงเสียดสีสะท้อน
สังคม เกี่ยวกับเหตุการณ์ของการเดินทางไปกับรถเมล์สายที่เลื่องชื่อที่สุดในประเทศไทย โดยแสดง
แบบกึ่งการ์ตูนและกึ่งจริง 

โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในโครงการ  
1. โปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Maya ใช้ในการสร้าง Model ตัวละคร, ฉาก, การ

ท า Animation, Shaders, Textures, Light Setting และ Rendering และองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
2. โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe After Effects ใช้ในการ Composite งานทั้งหมด 
3. โปรแกรมส าเร็จรูป Samplitude ใช้ในการตัดต่อเสียงเพลงและเสียงประกอบต่าง ๆ 
4. โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe Photoshop ใช้ในการออกแบบตัวละคร, ฉากและ

องค์ประกอบอื่น ๆ 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1. ศึกษา ค้นคว้าและหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2. ออกแบบเรื่อง ตัวละคร ฉากและองค์ประกอบอื่น ๆ โดยอิงจากข้อมูลที่ได้มา 
3. ออกแบบท า Story Board เพื่อดูการล าดับเรื่องทั้งหมด 
4. สร้าง Model ตัวละคร, ฉากและองค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด 
5. ท าการ Animate และล าดับเรื่องไปตาม Story Board ที่ได้ออกแบบไว้ 
6. ท า Lighting และ Rendering เพื่อเตรียมการ Composite 
7. ท าการ Composite งานทั้งหมด พร้อมทั้งใส่ Sound ประกอบ 
8. ตรวจทานผลงานทั้งหมดและเก็บรายละเอียด 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้ชมสนุกสนานและรู้สึกถึงอารมณ์ร่วม 
2. ผู้ชมมีความระมัดระวังมากขึ้นในการโดยสารรถประจ าทาง 
3. ผู้ชมเกิดจิตส านึกในเรื่องของการตรงต่อเวลา 
4. ผู้จัดท าได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปสรรคต่าง ๆ ในการท างานและสามารถแก้ปัญหาได้ 
5. ผู้จัดท าได้รับรู้ถึงขีดความสามารถของตัวเอง 
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เนื้อเรื่องย่อ 
เช้าวันหนึ่ง ณ ป้ายรถเมล์ มีชายหนุ่มในชุดเรียบร้อยยืนรอรถอยู่ เขายกข้อมือขึ้นดู

นาฬิกาและหยิบแฟ้มเอกสารขึ้นมาดูเปรียบเทียบ เป็นเอกสารรับสมัครงานที่ระบุเวลานัดหมายการ
สัมภาษณ์ และเวลานั้นใกล้จะหมดลงเต็มที ตัวเอกหันไปมองบนถนนก็เห็นรถเมล์ที่เร่งแซงรถคันหนึ่ง
ขึ้นมา ชายหนุ่มไม่รอช้ารีบเดินไปโบกรถเมล์คันนั้น กระเป๋ารถเมล์ที่โหนตัวอยู่นอกรถก็ชี้ให้คนขับเข้า
จอดที่ป้ายอย่างรุนแรง ชายหนุ่มตาค้างก่อนจะก้าวขึ้นรถเมล์ไป 

พอขึ้นรถไปได้ รถเมล์ก็ออกตัวแรงจนชายหนุ่มหัวทิ่มล้มลง ชายหนุ่มลุกขึ้นมาอย่างหัว
เสีย หันหาที่นั่ง และเดินไปนั่งอย่างยากล าบากเพราะรถที่เหวี่ยงไปมา เสียงกระบอกเก็บเงินดังขึ้น 
และกระเป๋ารถเมล์ก็เดินมาดักหน้าชายหนุ่มพลางแบมือขอค่าโดยสาร ชายหนุ่มก็ต้องจ่ายอย่าง
ทุลักทุเล เมื่อจ่ายเสร็จกระเป๋าก็ไล่ไปนั่งและเดินไปโหนนอกรถต่อ ชายหนุม่ไปนั่งที่และเดินไปยังที่นั่ง 

รถเมล์ได้หักปาดหน้ารถอีกคันที่วิ่งช้ากว่าท าให้ชายหนุ่มเซถลาลงไปบนที่นั่ง ชายหนุ่ม
ส่ายหัวท าหน้าหงุดหงิดเล็กน้อย รถเมล์ได้วิ่งมาที่สามแยกแห่งหนึ่ง คนขับเห็นไฟสัญญาณจราจรก าลัง
จะเปลี่ยนเป็นสีแดง คนขับจึงเร่งความเร็วขึ้นเพื่อไปให้ทัน แต่ไฟก็แดงขึ้นเสียก่อน คนขับตัดสินใจขับ
หักหลบรถที่ก าลังข้ามแยกอยู่ด้วยความวุ่นวาย ชายหนุ่มตกใจหัวเหวี่ยงไปตามแรงโยก คนขับหมุน
พวงมาลัยอย่างแรงเพื่อประคองรถให้รอดไปได้ รถเมล์เลี้ยวอีกครั้งที่โค้งหน้าก็ได้พบกับรถที่ติดยาว
เนื่องมาจากการซ่อมบ ารุงถนน 

ชายหนุ่มมองเห็นบริษัทที่จะเข้าสัมภาษณ์อยู่ ไม่ไกล ตัดสินใจกดออด แต่รถเมล์ก็
กระชากออกท าให้เขาลงไปนั่งบนเบาะอีกครั้ง รถเมล์วิ่งออกขวาแล้วเร่งเร็วขึ้น  ชายหนุ่มเห็นไม้
กระดานวางอยู่และรถเมล์ท าท่าเหมือนจะกระโดดด้วยไม้นั้นก็ท าหน้าตกใจ คนขับรถเมล์เร่งรถให้เร็ว
ขึ้นเพื่อกระโดด ทันทีที่รถเมล์กระโดดลอยเหนือสิ่งก่อสร้างบนถนนนั้น ชายหนุ่มตัวลอยเคว้งคว้าง 
ในขณะที่กระเป๋ารถเมล์ท าท่าสนุกสนาน แล้วรถก็กระแทกลงพื้นอีกครั้ง ชายหนุ่มกลิ้งไปตามแรง
เหวี่ยง 

รถเมล์กดเบรกลากยาวจนเกือบจะเลยป้าย ชายหนุ่มชะโงกหัวออกมานอกรถแล้วมองดู
เวลาว่าทันพอดีแล้วก็หล่นลงรถไป ชายหนุ่มลุกขึ้นยิ้มให้กับรถเมล์ที่เพิ่งจะออกตัวไปอย่างแรงนั้น
พร้อมเดินไปยังบริษัทด้วยสีหน้ามั่นใจ 



 

 

 
บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจุลนิพนธ์เรื่องนี้ ผู้จัดท าได้มีแนวคิดด้านการ
ท างานและศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางน ามาประยุกต์ใช้ในโครงการจุลนิพนธ์ 
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และสวยงามของชิ้นงานมากขึ้น 

 
แนวคิด 

จุลนิพนธ์ชิ้นนี้เป็นการ์ตูน Animation เรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับรถ
โดยสารของพนักงานขับรถ และพฤติกรรมที่แทบจะเป็นเอกลักษณ์ของพนักงานเก็บเงินโดยสาร มีการ
ถ่ายถอดผ่านตัวละครหลัก 3 ตัว ซึ่งแนวความคิดนี้ได้มาจากประสบการณ์ที่เคยได้รู้จักและลองได้นั่ง
ร่วมไปกับรถโดยสารสายนี้ ประกอบกับข้อมูลข่าวสารและเรื่องเล่าที่มีมากมาย จึงได้น าแนวความคิด
นี้มาท าเป็นผลงานจุลนิพนธ์ช้ินนี้ 
 
ทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าการ์ตูน Animation เรื่องสั้นเรื่องนี้ ผู้จัดท าได้ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ โดยเน้นไป
ในเรื่องของการจัดแสง และการเคลื่อนไหวของตัวละครหรือยานพาหนะ 

หลักการของภาพเคลื่อนไหว (Principles of Animation)  
คือ หลักพื้นฐาน 12 ข้ออ้างหรับสร้าง Animation เป็นพื้นฐานที่ Animator ควรยึดเป็น

หลักพื้นฐานประจ าใจ โดยหลักพื้นฐาน 12 ข้อนี้เกิดขึ้นในระหว่าง ค.ศ. 1920 และ 1930 ซึ่งเป็นช่วง
ที่เรียกได้ว่า Animation เฟื่องฟูขึ้นมาจาก Walt Disney Studio ที่น าความแปลกใหม่เข้ามาสู่วงการ 
Animation มีทั้งหมด 12 ข้อด้วยกัน  

1. Squash และ Stretch หมายถึงหลักของการหดและยืดซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมี
การเคลื่อนตัว โดยลักษณะของ Squash จะเหมือนวัตถุนั้นถูกกดให้แบนหรือหดลง ซึ่งสามารถเกิดขึ้น
ได้จากแรงกดจากภายนอก หรืออาจจะเกิดจากแรงของวัตถุเอง 

 
ภาพที่ 2-1    ภาพตัวอย่าง Squash และ Stretch 
ที่มา : Animation Principles. Squash and Stretch. เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556. เข้าถึง
ไดจ้าก http://courses.cs.washington.edu/courses/cse459/13au/exercises/animation_pri 
nciples.html 
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2. Anticipation คือ ท่าทางที่เกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมตัวหรือเตรียมพร้อมที่
จะกระท า เช่น การเอนตัวไปด้านหลังเพื่อจะเสิร์ฟลูกเทนนิส 

 
ภาพที่ 2-2    ภาพตัวอย่าง Anticipation 
ที่มา : Animation Principles. Anticipation. เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://courses.cs.washington.edu/courses/cse459/13au/exercises/animation_principle
s.html 
 

3. Staging หลักการแสดงอารมณ์และท่าทางการแสดงของตัวการ์ตูนที่จะส่งผลต่อคน
ดู และสามารถชักจูงผู้ชมให้เข้าถึงสิ่งที่ผู้สร้างต้องการสื่อได้อย่างตรงเป้าไม่ผิดวัตถุประสงค์ 

 
ภาพที่ 2-3    ภาพตัวอย่าง Staging 
ที่มา : หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว. Staging. เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.t5denha.ac.th/webpublish/webt12/t10/10Staging.html 
 

4. Straight-Ahead Action และ Pose-To-Pose Action เทคนิคแบบ Straight-
Ahead Action เป็นการวาดภาพท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างคร่าวๆ ของตัวการ์ตูนไปเรื่อยๆ ตาม
จินตนาการของผู้วาด ส่วนเทคนิคแบบ Pose-To-Pose Action เป็นการวาดภาพที่ผู้วาดจะต้องวาง
แผนการวาดทั้งหมดจากหนึ่งท่าทางไปอีกท่าทาง โดยใช้วิธีการวาดภาพเริ่มต้นและภาพสุดท้ายของ
ท่าทางก่อน 

http://www.t5denha.ac.th/webpublish/webt12/t10/10Staging.html
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ภาพที่ 2-4    ภาพตัวอย่าง Straight-Ahead Action 
ที่มา : หลักการสร้างภาพเคล่ือนไหว. Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action. เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.t5denha.ac.th/webpublish/webt12/t9/9 
Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action.html 
 

5. Secondary Action หลักของท่าทางรองที่เกิดขึ้น เพื่อเสริมกับท่าทางหลัก 
 (Main Action หรือ Primary Action) โดยจะต้องเป็นท่าทางที่ไม่เด่นกว่าหรือแย่งความส าคัญจาก
ท่าทางหลักไป  

 
ภาพที่ 2-5    ภาพตัวอย่าง Secondary Action 
ที่มา : หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว. Secondary Action. เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556. เข้าถึง
ได้จาก http://www.t5denha.ac.th/webpublish/webt12/t7/7Secondary Action.html 
 

6. Follow-Through และ Overlapping Action ลักษณะของ Follow-Through จะ
ประกอบไปด้วยท่าทางที่เรียกว่า Reaction และมีท่าทางต่อเนื่องที่เพิ่มเติมจาก Reaction ออกไปอีก 
Overlapping Action จะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของส่วนประกอบในตัวการ์ตูน เช่น เสื้อผ้า เส้น 
ผม เครื่องประดับ ฯ ล ฯ 

http://www.t5denha.ac.th/webpublish/webt12/t7/7Secondary
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ภาพที่ 2-6    ภาพตัวอย่าง Follow-Through 
ที่มา : Animation Principles. Overlaping Action and Follow-Through. เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://courses.cs.washington.edu/courses/cse459/13au/ 
exercises/animation_principles.html 
 

7. Slow-In และ Slow-Out หลักของการเร่งและลดโดยปกติหากสังเกตการเคลื่อนที่  
ของวัตถุนั้นจะเริ่มต้นการเคลื่อนที่จากช้าและเร็วขึ้นตามล้าดับ จนความเร็วคงที่ในระดับหนึ่ง และช้า  
ลงเมื่อเริ่มหยุดการเคลื่อนไหวจนกระทั่งหยุดสนิท 

 
ภาพที่ 2-7    ภาพตัวอย่าง Slow-In and Slow-Out 
ที่มา : Animation Principles. Ease In and Out. เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://courses.cs.washington.edu/courses/cse459/13au/exercises/animation_principle
s.html 
  

8. Arcs หลักองศาการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เช่น การหันหน้าของมนุษย ์ลักษณะ  
การหมุนของบานประตู หรือวัตถุที่มีแกนหรือจุดยึดอยู่ โดยหน้าที่ของ Arcs จะเป็นเส้นร่างที่ใช้
ก าหนดการเคลื่อนไหวจากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่ง และท้าให้เกิดความต่อเนื่องที่ดูเป็น
ธรรมชาติ 
 

http://courses.cs.washington.edu/courses/cse459/13au/exercises/animation_principles.html
http://courses.cs.washington.edu/courses/cse459/13au/exercises/animation_principles.html
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ภาพที่ 2-8    ภาพตัวอย่าง Arcs 
ที่มา : หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว. Arcs. เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http:// 
www.t5denha.ac.th/webpublish/webt12/t3/3Arcs.html 
 

9. Timing จะช่วยสร้างความกระชับของท่าทางในเรื่องของน้าหนักและขนาด เช่น 
วัตถุ หรือตัวการ์ตูนที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ ก็จะมีท่าทางการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้ากว่าที่มีขนาดตัว
เล็กกว่า ซึ่งเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดจ้านวนของภาพที่น้ามาใช้ในช่วงของท่าทางนั้น ๆ 

 
ภาพที่ 2-9    ภาพตัวอย่าง Timing 
ที่มา : Animation Principles. Timing. เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556. เข้าถงึได้จาก http:// 
courses.cs.washington.edu/courses/cse459/13au/exercises/animation_principles.html 
 

10. Exaggeration หลักของความเกินจริง เป็นหลักที่น้าเอาแก่นอารมณ์หรือลักษณะ 
ท่าทางหลักของตัวการ์ตูนที่ได้วางเอาไว้มาขยายให้ดูมากเกินความเป็นจริง  

 
ภาพที่ 2-10    ภาพตัวอย่าง Exaggeration 
ที่มา : หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว. Exaggeration. เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.t5denha.ac.th/webpublish/webt12/t5/5Exaggeration.html 
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11. Solid Drawing หรือ Solid Modeling And Rigging เป็นการร่างภาพขึ้นอย่าง  
หยาบๆ หรือสร้างหุ่นจ้าลองขึ้น เพื่อช่วยในการออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องให้กับตัว  
การ์ตูนที่สร้าง  

 
ภาพที่ 2-11    ภาพตัวอย่าง Solid Drawing 
ที่มา : Animation Principles. Reference and Planning. เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://courses.cs.washington.edu/courses/cse459/13au/exercises/anim 
ation_principles.html 
 

12. Appeal เป็นความแตกต่างของสัดส่วน รูปร่าง บุคลิกท่าทางของตัวการ์ตูนแต่ละตัว 
ซึ่งลักษณะส่วนตัวที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นจุดดึงดูดผู้ชมให้จดจ าได้ว่าเป็นตัวการ์ตูนใด 

 
ภาพที่ 2-12    ภาพตัวอย่าง Appeal 
ที่มา : RED6 Studios. 12 Original Principles. เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://craigbowman.com/animation/principles-of-animation-part-ii#lightbox[779]/0/ 
 



10 

 

 

ทฤษฎีการจัดแสง 
1. 3 Point Lighting 

                   Three-Point Lighting เป็นเทคนิคพื้นฐานในการจัดไฟส าหรับการรับถ่ายวีดีโอ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะใช้ในการถ่ายคน โดยภาพที่ได้จะดูโดดเด่น มีมิติ ไม่ราบเรียบไปกับพื้นหลัง วัตถุประสงค์
ของการจัดไฟรูปแบบนี ้คือ ให้ความสว่างกับวัตถุใน 3 มิต ิโดยอาศัยหลักของแสงและเงา  
 ต าแหน่งไฟ 3 ต าแหน่งที่เราพูดถึง คือ Key Light, Fill Light และ Back Light เรา
จะมาดูกันว่าแต่ละตัวคืออะไร และท าหน้าที่อย่างไร 

1.1 Key Light   
 ท าหน้าที่เป็นตัวหลักที่ให้แสงสว่างกับวัตถุ โดยส่วนมากจะเซตตัวนี้เป็นต าแหน่งแรก 
ทิศทางการวางต าแหน่งของ Key Light คือ อยู่ด้านข้างของกล้องถ่ายวีดีโอด้านใดด้านหนึ่งในทิศทาง 
15-45 องศาและอยู่สูงขึ้นไปจากวัตถุท ามุม 15-45 องศา การวางต าแหน่งของ Key Light ขึ้นอยู่กับ
ว่าเราต้องการให้ภาพแสดงออกมาในแนวไหน ถ้าเราเอา Key Light วางไว้ในต าแหน่งด้านข้างของ
วัตถุตามรูป จะสื่อถึงอารมณ์ของภาพที่ดูขัดแย้งในตัวเอง ถ้าเราวางต าแหน่งของ Key Light ยิ่งสูงขึ้น 
ท ามุมกับวัตถุมากขึ้น จะท าให้ภาพที่ได้เกิด deep shadow ซึ่งจะเหมาะส าหรับถ่ายวีดีโอสารคดี
เกี่ยวกับผู้ต้องหา เพราะภาพที่ไดจ้ะสื่อถึงความน่ากลัว 

 
ภาพที่ 2-13    ภาพตัวอย่าง Key Light 
ที่มา : Three-Point Lighting for 3D Rendering. Add your Key Light. เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://3drender.com/light/3point.html 
 
 
 
 
 
 

http://www.รับถ่ายวีดีโอ.com/
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1.2 Fill Light 
เมื่อเราถ่ายวีดีโอโดยใช้ Key Light อย่างเดียว ภาพที่ได้จะสื่อไปทางแนว dramatic 

เพราะเกิด deep shadow จ านวนมาก และจะเกิด contrast จ านวนมากบนใบหน้า วิธีแก้ไขเราจึง
ต้องใช้ Fill Light เป็นตัวช่วยเพื่อลบเงาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Key Light การวางต าแหน่งของ Fill 
Light จะต้องระวังไม่ให้เกิดเงาบนใบหน้าเพิ่มขึ้นอีก ถ้าเกิดขึ้นแสดงว่าก าลังไฟที่เราใช้มีมากเกินไป 
อาจจะลดก าลังไฟของหลอดไฟลง หรืออาจจะเปลี่ยนต าแหน่งให้ไกลขึ้น หรือ Fill Light บางตัวจะมี 
dimmer ในตัวสามารถปรับลดก าลังไฟของแสงได้โดยที่อุณหภูมิของแสงไม่เปลี่ยน ถ้าเราไม่มี Fill 
Light เราอาจจะใช้อุปกรณ์ตัวอื่นช่วยแทน เช่น Reflector หรือ White foam core boards ช่วยใน
การสะท้อนแสงจาก Key Light ไปยังต าแหน่งที่ต้องการ Reflector การวางต าแหน่งของ Fill Light 
นั้นง่ายมาก คือ วางในต าแหน่งตรงข้ามกับ Key Light เช่นเดียวกับการใช้ Reflector แต่การใช้ 
Reflector แทน Fill Light อาจจะต้องวางอยู่ในต าแหน่งที่ใกล้กับวัตถุมากขึ้น 

 
ภาพที่ 2-14    ภาพตัวอย่าง Fill Light 
ที่มา : Three-Point Lighting for 3D Rendering. Add your Fill Light. เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://3drender.com/light/3point.html 
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 1.3 Back Light  
    ท าให้ เกิดแสงจากด้านหลังบริ เวณริมหัวไหล่  ผม เป็นการแยกวัตถุออกจาก 

background บางครั้งเราเรียกต าแหน่งไฟนี้ว่า Rim Light เวลาถ่ายวีดีโอออกมาจะท าให้ภาพดูโดด
เด่นขึ้นการวางต าแหน่งของ Back Light ให้วางอยู่ข้างหลังวัตถุทางด้านข้าง และปรับต าแหน่งให้ไฟ
อยู่สูงกว่าวัตถุและส่องท ามุมประมาณ 45 องศากับวัตถุมายังศีรษะ ไหล่ และหลัง 

 
ภาพที่ 2-15    ภาพตัวอย่าง Rim Light 
ที่มา : Three-Point Lighting for 3D Rendering. Add your Rim Light. เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://3drender.com/light/3point.html 
 

 
ภาพที่ 2-16    ภาพตัวอย่าง Three-Point Lighting 
ที่มา : Three-Point Lighting for 3D Rendering. Three-Point Lighting. เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://3drender.com/light/3point.html 
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 กรณีศึกษาที่ 1 

ชื่อผลงาน  :    Despicable Me 
ผลิตโดย  :    Illumination Entertainment 
เรื่องราวเกี่ยวกับวายร้ายที่วางแผนจะท าลายโลก แต่ต้องมาใช้ชีวิตกับเด็กผู้หญิงก าพร้า 3 

คน ทาให้เกิดความผูกพันร่วมกันขึ้นมา จนแผนที่วางไว้ก็ต้องเปลี่ยนไป 

 
ภาพที่ 2-17    ภาพตัวอย่าง Animation เรื่อง Despicable Me 
ที่มา : Movies. Despicable Me. เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www. 
imdb.com/title/tt1323594/ 
 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
1. แสงสี และโทนของภาพท าออกมาได้น่าสนใจ 
2. ตัวละครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
3. การเล่าเรื่องที่น่าติดตาม 

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
จากการรับชมภาพยนตร์ Animation เรื่องนี้ ผู้จัดท าได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แสง การคุม

โทนสีของภาพเพื่อบอกเล่าถึงบรรยากาศ การเคลื่อนไหวที่มีเอกลักษณ์ น ามาประยุกต์ใช้กับจุลนิพนธ ์
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กรณีศึกษาที่ 2 
ชื่อผลงาน  :    นาค 
ผลิตโดย  :    beboydcg 
เรื่องราวเกี่ยวกับ นาค และผองเพื่อนที่ต้องผจญภัยไปในเมืองกรุงเพื่อช่วยตามหาเด็กชาย

ที่ถูกลักพาตัวไป พร้อมกับที่ต้องช่วยกันปกป้องภัยจากผีร้ายที่จะขึ้นมาอาละวาดในโลกของมนุษย์ 

 
ภาพที่ 2-18    ภาพตัวอย่าง Animation เรื่อง นาค 
ที่มา : มงคลแชนแนล. หนังเด่น. เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www. 
mongkolchannel.com/?p=1965 
 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
1. การวางผังเมืองของเมืองไทยในแบบใหม่ ท าให้ดูน่าสนใจมากขึ้น 
2. การด าเนินเรื่องที่เต็มไปด้วยอุปสรรค  
3. ตัวละครมีเอกลักษณ์แบบไทย 

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
ภาพยนตร์ Animation เรื่องนี้ ผู้จัดท าได้มีความสนใจและศึกษาในการวางออกแบบผัง

ของเมืองกรุงในแบบใหม่ที่ดูน่าสนใจและสามารถใช้ในการด าเนินเรื่องไปได้อย่างราบลื่น เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในจุลนิพนธ ์
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กรณีศึกษาที่ 3 
ชื่อผลงาน  :   UP ปูซ่่าบ้าพลัง 
ผลิตโดย  :    Pixar Animation Studios 
เรื่องของการผจญภัยของคุณปู่ ซึ่งมีเด็กน้อยและสุนัขเป็นผู้ติดตามไปด้วย ผ่านเหตุการณ์

ต่าง ๆ มากมาย เพื่อจะไป ณ สถานที่แห่งหนึ่งที่เคยวาดฝนัไว้กับคนรักว่าจะไปใหไ้ด ้

 
ภาพที่ 2-19    ภาพตัวอย่าง Animation เรื่อง UP ปูซ่่าบ้าพลัง 
ที่มา : Movies. Animation. เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก  http://funckyguru-
movies.blogspot.com/2011/04/up-2009-hindi-dubbed-dvd-rip-hq-movie.html 
 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
1. ตัวละครมีเอกลักษณ์ในเรื่องของรูปทรง และท่าทาง 
2. แสงที่ใช้ในงานท าให้ฉากนั้น ๆ ดูมีอารมณ์และน่าสนใจ 
3. มีการเล่าเรื่องทีน่่าติดตาม 

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
จากภาพยนตร์ Animation เรื่องนี้ ทางผู้จัดท าได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แสงในการด าเนิน

เรื่องราว และยังชว่ยสื่อความหมายหรืออารมณ์ต่าง ๆ เพือ่น ามาประยุกต์ใช้กับกับจุลนิพนธ์ 
 



 
บทที่  3 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนด าเนินการ 
 

ในการจัดท าโครงการจุลนิพนธ์ครั้งนี้ เพื่อให้ผลงานลุล่วงประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
และเวลาที่ก าหนด จึงได้มีการวางแผนการดาเนินงาน และขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้ 
 
แนวคิด (Concept Idea)  

ลักษณะของจุลนิพนธ์เรื่องนี้เป็น Animation เรื่องสั้นที่เกี่ยวกับรถเมล์ไทย ที่ซึ่งมี
เอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใดในโลกเรื่องราวต่าง ๆ ภายในจึงจะเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของรถเมล์ไทยเป็น
ส่วนมาก และยังด าเนินเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครสมมติที่ได้พบกับความไม่ธรรมดาของรถเมล์ไทย  
 
การค้นคว้าข้อมูล (Research)  

การค้นคว้าข้อมูลนั้น ได้มีการหาแหล่งข้อมูลและค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตไปส่วนมาก 
โดยศึกษาว่ามีเสียงค าร่ าลือหรือค าบอกเล่าที่โด่งดังว่ารถโดยสารของไทยนั้นมีอะไรที่แปลก และไม่
เหมือนกับรถโดยสารประจ าทางในที่ใด ๆ ทั่วโลกบ้าง ซึ่งจากการค้นคว้าก็ได้พบว่า รถโดยสารไทยนั้น
มีรายละเอียดที่เยอะมาก จนบางครั้งก็ไม่สามารถอธิบายได้หมดถึงคุณลักษณะเฉพาะต่าง ๆ  

จุลนิพนธ์เรื่องนี้น าเสนอด้วยจังหวะที่รวดเร็วและตัดสลับมุมกล้องแบบฉับไว มีการเล่น
มุกแบบ Over – Acting บ้างตามสไตล์งานการ์ตูน Animation  

ลักษณะของตัวละครและฉากจะมีความรู้สึกที่ว่า เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ไม่ว่าใครเห็น
ก็ต้องรู้สึกได้ทันที การเคลื่อนที่ของรถโดยสารจะต้องดูลื่นไหลและโยกย้ายรวดเร็วตามแบบฉบับ
เอกลักษณ์อันโด่งดังของรถโดยสารไทย ที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวไม่ว่าในการจราจรสภาวะใดก็ตาม 
 
การออกแบบตัวละคร (Character Design) 

เริ่มจากการศึกษาถึงลักษณะท่าทางของทั้งพนักงานเก็บเงินและพนักงานขับรถของ
รถเมล์ไทย เพื่อให้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดในการออกแบบ 

 
ภาพที่ 3-1    การออกแบบตัวละคร 
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การออกแบบฉาก (Scene Design) 
ศึกษาจากสภาพการจราจรภายในเมือง อุปสรรคระหว่างทาง การเดินทาง การวางผัง

เมืองและถนนหนทางในการด าเนินเรื่อง 

 
ภาพ 3-2    ภาพอ้างอิงในการออกแบบฉาก (1) 
ที่มา : Digital Scene Filler. Gallery. เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.digitalxmodels.com/pages/gallery 
 

 
ภาพ 3-3    ภาพอ้างอิงในการออกแบบฉาก (2) 
ที่มา : Creative Crash. City_Street-Scene. เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.creativecrash.com/3d-model/city_street-scene_01 
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ภาพ 3-4    ภาพการออกแบบฉากบริเวณป้ายรถเมล์ (1) 
 

 
ภาพ 3-5    ภาพการออกแบบฉากบริเวณปา้ยรถเมล์ (2) 
 

 
ภาพ 3-6    ภาพการออกแบบฉากบริเวณทางสามแยก 
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ภาพ 3-7    ภาพการออกแบบฉากบริเวณการก่อสร้างบนถนน 
 

 
ภาพ 3-8    ภาพการออกแบบฉากบริเวณจุดหมายของตัวเอก 
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Storyboard 
ตารางที่ 3-1    Storyboard 1 

 

Scene 1 / Cut 1 
เปิดเรื่องมาด้วยฉาก Close Up หน้ารถที่ก าลัง
วิ่งอยู่อย่างรวดเร็ว กล้อง Pan จากซ้ายไปขวา
สวนทางกับรถที่วิ่งออกจากเฟรมไป 

 

Scene 1 / Cut 2 
ตัวเอกยืนมองดูนาฬิกาสลับกับเวลานัดที่เขียนบน
ซองกระดาษสีน้ าตาล มีการตัดสลับให้เห็นแทน
สายตาของตัวเอก 

 

Scene 1 / Cut 3 
มุมกล้องแทนสายตาตัวเอกเห็นรถเมล์วิ่งมาไกล 
ๆ หักเลี้ยวแซงรถคันหนึ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ตัว
เอกรีบออกไปโบกมือเรียก 

 

Scene 1 / Cut 4 
Close Up หน้าของกระเป๋ารถเมล์ที่ยืนโหนตัว
อยู่นอกรถและได้เห็นตัวเอกก าลังโบกมือเรียก 

 

Scene 1 / Cut 5 
รถเมล์แล่นเข้ามาหาตัวเอกที่ป้ายรอรถและหัก
เลี้ยวเข้าจอดอย่างรวดเร็ว 
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ตารางที่ 3-2    Storyboard 2 

 

Scene 2 / Cut 1 
Close Up ไปยังใบหน้าที่ตกใจของตัวเอก ก่อนที่
ตัวเอกจะรีบเดินไปขึ้นรถ 

 

Scene 2 / Cut 2 
กล้องมองตามตัวเอกที่เดินขึ้นรถไปอย่างไม่มั่นใจ
นัก 

 

Scene 2 / Cut 3 
มุมกล้องแทนสายตาตัวเอกมองดูผู้โดยสารอื่น ๆ 
ในรถ โดย Pan จากซ้ายไปขวาอย่างช้า ๆ 

 

Scene 2 / Cut 4 
ตัดสลับมาที่การเหยียบคันเร่งอย่างแรงของคนขับ
รถเมล์ 

 

Scene 2 / Cut 5 
ตัวเอกเสียหลักจากแรงกระชากของรถ ท าให้ล้ม
ลงไป 
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ตารางที่ 3-3    Storyboard 3 

 

Scene 2 / Cut 6 
กระเป๋ารถเมล์เดินมาอย่างช้า ๆ ในมือหนีบ
กระบอกเก็บเงินส่งเสียงให้ตัวเอกได้ยิน 

 

Scene 2 / Cut 7 
กระเป๋ารถเมล์หยุดเดินลงตรงหน้าของตัวเอกที่
เพิ่งจะลุกขึ้นมาได้ 

 

Scene 2 / Cut 8 
กระเป๋ารถเมล์ท าสีหน้าท้าทายและแบมือเป็น
สัญญาณให้ตัวเอก 

 

Scene 2 / Cut 9 
ตัวเอกท าหน้าหงุดหงิดเล็กน้อยก่อนจะหยิบเงิน
จ านวนพอดียื่นให้ กล้อง Close Up ไปที่มือของ
ทั้งสองคน กระเป๋าเก็บเงินและจ าหน่ายตั๋วอย่าง
ว่องไว 

 

Scene 2 / Cut 10 
กระเป๋ารถเมล์และตัวเอกเดินผ่านกันไป  ตัวเอก
ต้องคอยพยุงตัวเองไว้กับเบาะนั่งอื่น ในขณะที่
กระเป๋ารถเมล์เดินได้อย่างสบายตัว 
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ตารางที่ 3-4    Storyboard 4 

 

Scene 2 / Cut 11 
ตัวเอกหาที่นั่งได้และทิ้งตัวลงนั่ง 

 

Scene 2 / Cut 12 
กล้องมุมกว้างแสดงให้เห็นฉากที่รถเมล์ได้ตัดหน้า
รถคันอื่น ๆ บนท้องถนน 

 

Scene 2 / Cut 13 
รถเมล์วิ่งมาเรื่อย ๆ ก็มาติดบริเวณที่ท าการ
ก่อสร้างถนนอยู่ 

 

Scene 2 / Cut 14 
ตัวเอกลุกจากที่นั่งและเดินไปยังหน้าต่างอีกฝั่ง 

 

Scene 2 / Cut 15 
กล้องมองไปที่ป้ายบริษัทที่ตัวเอกต้องไปและได้
เห็นว่าอยู่อีกไม่ไกลแล้ว 
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ตารางที่ 3-5    Storyboard 5 

 

Scene 3 / Cut 1 
ตัวเอกไม่รอช้า รีบกดออดเพื่อจะลงป้ายถัดไป
ทันที 

 

Scene 3 / Cut 2 
คนขับรถเมล์ได้เห็นว่าตัวเอกก าลังรีบก็เร่งเครื่อง
ออกตัวอย่างรวดเร็วจนตัวเอกเซล้มไปข้างหลัง 

 

Scene 3 / Cut 3 
รถเมล์มาถึงที่ป้ายด้วยความเร็ว คนขับรถเมล์กด
เบรกลากยาวจนเลยป้าย 

 

Scene 3 / Cut 4 
รถเมล์เลยป้ายไปอย่างช้า ๆ พร้อมเสียงจานเบรก
บดกันดังลากยาว 

 

Scene 3 / Cut 5 
ตัวเอกลื่นล้มลงมากองบนพื้นก่อนจะลุกขึ้นแล้ว
เดินเข้าบริษัทไป 
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แผนการด าเนินงาน 
ตารางที่ 3-6    แผนการด าเนินงาน 

 

 



 
บทที่  4 

ขั้นตอนการผลิต 
 

ในช่วงของกระบวนการการผลิต (Production) ทางผู้จัดท าได้มีการศึกษาขั้นตอนตาม
กระบวนการพ้ืนฐานการท าแอนิเมชันทั่วไป 
 
การสร้างต ัวละคร (Character Modeling) 

ขึ้นรูปทรงของตัวละครโดยค่อย ๆ ดัดแปลงจากรปูทรงพ้ืนฐานทั่วไป จากน้ันค่อย ๆ เติม
รายละเอียดและปรับรูปทรงให้ได้ตามที่ออกแบบ 

ตัวละคร (Character) 
1. พนักงานบริษัท 

 
ภาพที่ 4-1    ภาพโมเดลตัวละครพนักงานบริษัท 

 
ภาพที่ 4-2    ภาพโมเดลส่วนหัวของตัวละครพนักงานบริษัท 
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2. พนักงานเก็บเงินบนรถโดยสารประจ าทาง 

 
ภาพที่ 4-3    ภาพโมเดลตัวละครพนักงานเก็บเงิน 
 

 
ภาพที่ 4-4    ภาพโมเดลส่วนหัวของตัวละครพนักงานเก็บเงิน 
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3. พนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง 

 
ภาพที่ 4-5    ภาพโมเดลตัวละครพนักงานขับรถ 

 

 
ภาพที่ 4-6    ภาพโมเดลส่วนหัวของตัวละครพนักงานขับรถ 
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4. รถโดยสารประจ าทาง 

 
ภาพที่ 4-7    ภาพโมเดลรถโดยสารประจ าทาง (1) 

 

 
ภาพที่ 4-8    ภาพโมเดลรถโดยสารประจ าทาง (2) 

 

 
ภาพที่ 4-9    ภาพโมเดลภายในรถโดยสารประจ าทาง 
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การสร้างสภาพแวดล้อมและฉากหลัง (Environment Background Modeling) 
เป็นการสร้างแบบแปลนเมืองจ าลองขึ้นเพื่อใช้เฉพาะตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่อง 
สภาพแวดล้อมและฉากหลัง (Environment Background) 
1. ป้ายรถโดยสารรถประจ าทาง 

 
ภาพที่ 4-10    ภาพป้ายรอรถโดยสารประจ าทาง (1) 

 

 
ภาพที่ 4-11    ภาพป้ายรอรถโดยสารประจ าทาง (2) 
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ภาพที่ 4-12    ภาพป้ายรอรถโดยสารประจ าทาง (3) 
 

2. ถนนและสามแยกไฟแดง 

 
ภาพที่ 4-13    ภาพถนนและสามแยกไฟแดง (1) 

 

 
ภาพที่ 4-14    ภาพถนนและสามแยกไฟแดง (2) 
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3. เขตก่อสร้างหน้าบริษัท 

 
ภาพที่ 4-15    ภาพเขตก่อสร้างหน้าบริษัท (1) 

 

 
ภาพที่ 4-16    ภาพเขตก่อสร้างหน้าบริษัท (2)  

 

 
ภาพที่ 4-17    ภาพเขตก่อสร้างหน้าบริษัท (3) 
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การสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหว (Rigging) 
เป็นขั้นตอนการใส่การควบคุมให้กับตัวละครที่สร้างขึ้นมา เพื่อน าไปใช้ในการท า 

Animate ไดใ้นขั้นต่อ ๆ ไป 

 
ภาพที่ 4-18    ภาพการ Rig ตัวละครพนักงานบริษัท 

 

 
ภาพที่ 4-19    ภาพการ Rig ตัวละครพนักงานเก็บเงิน 
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ภาพที่ 4-20    ภาพการ Rig ตัวละครพนักงานขับรถ 
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การท า Blend Shape 
 คือการท าหน้าตาและอารมณ์ของใบหน้าตัวละคร เพื่อให้เป็นต้นแบบในการควบคุมการ
แสดงอาการทางสีหน้าต่าง ๆ 

 
ภาพที่ 4-21    ภาพการ Blend Shape ใบหน้าของตัวละครพนักงานบริษัท 
 

 
ภาพที่ 4-22    ภาพการ Blend Shape ใบหน้าของตัวละครพนักงานขับรถ 
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การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
 เป็นการท าให้ตัวละครเคลื่อนไหวและแสดงอารมณ์สื่อออกมาตามเนื้อเรื่องและการวางโครง
เรื่อง ตามที่ไดเ้ขียนและออกแบบไว ้

 
ภาพที่ 4-23    ภาพส่วนหน่ึงของขั้นตอนการท า Animation (1) 

 

 
ภาพที่ 4-24    ภาพส่วนหน่ึงของขั้นตอนการท า Animation (2) 
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ภาพที่ 4-25    ภาพส่วนหน่ึงของขั้นตอนการท า Animation (3) 

 

 
ภาพที่ 4-26    ภาพส่วนหน่ึงของขั้นตอนการท า Animation (4) 
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การก าหนดสีและลวดลาย (Shaders and Textures) 
เป็นการใส่สีและลวดลายให้กับ Model ที่สร้างขึ้นมา เพื่อความสมจริงและสร้างความ

น่าสนใจให้กับงานมากขึ้น 
1. ตัวละคร 

 
ภาพที่ 4-27    ภาพ UV Snapshot ของตัวละครพนักงานบริษัท 

 

 
ภาพที่ 4-28    ภาพการใส่สีและรายละเอียดตัวละครพนักงานบริษัท 



39 

 

 
ภาพที่ 4-29    ภาพ UV Snapshot ของตัวละครพนักงานเก็บเงิน 

 

 
ภาพที่ 4-30    ภาพการใส่สีและรายละเอียดตัวละครพนักงานเก็บเงิน 
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ภาพที่ 4-31    ภาพ UV Snapshot ของตัวละครพนักงานขับรถ 

 

 
ภาพที่ 4-32    ภาพการใส่สีและรายละเอียดตัวละครพนักงานขับรถ 
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ภาพที่ 4-33    ภาพการใส่สีและรายละเอียดรถโดยสารประจ าทาง (1) 

 

 
ภาพที่ 4-34    ภาพการใส่สีและรายละเอียดรถโดยสารประจ าทาง (2) 

 

 
ภาพที่ 4-35    ภาพการใส่สีและรายละเอียดรถโดยสารประจ าทาง (3) 
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การจัดแสง (Light Setting) 
เป็นขั้นตอนที่สร้างแสงจ าลองขึ้นมาเพื่อท าให้งานดูสมจริง มีมิติ และมีความน่าสนใจมาก

ยิ่งขึ้น 
ในการท างานขั้นตอนนี้ จ าเป็นต้องใช้แหล่งก าเนิดแสงที่มีจ านวนน้อย เพราะเป็นฉาก

ขนาดใหญ่ การใส่แหล่งก าเนิดแสงที่มากนั้น จะท าให้การท างานล่าช้าลงไปอีกมาก และยังต้อง
ค านึงถึงการควบคุมแสงที่ต้องมีความพอเหมาะพอสมตลอดทั้งการด าเนินเรื่อง ต าแหน่งทิศทางที่มี
การเปลี่ยนตามการเลี้ยวของรถโดยสารก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเช่นกัน 

 
ภาพที่ 4-36    ภาพการจัดต าแหน่งและทิศทางแสง (1)  

 

 
ภาพที่ 4-37    ภาพการจัดต าแหน่งและทิศทางแสง (2) 
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การประมวลผลภาพ (Rendering) 
เป็นการท างานในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่จะค านวณและประมวลผลภาพออกมาเพื่อ

น าไปใช้ในขั้นตอนการตัดต่อภาพต่อไป 
 

 
ภาพที่ 4-38    ภาพที่มีการ Render แล้ว (1) 

 

 
ภาพที่ 4-39    ภาพที่มีการ Render แล้ว (2) 
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ภาพที่ 4-40    ภาพที่มีการ Render แล้ว (3) 

 

 
ภาพที่ 4-41    ภาพที่มีการ Render แล้ว (4) 
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การตัดต่อภาพยนตร์ (Video Compositing) 
เป็นขั้นตอนการปรับแต่งชิ้นงานในเรื่องของอารมณ์โทนภาพและเสียงประกอบ มีการใส่

ลูกเล่น Effect ต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวงานมากย่ิงขึ้น 
 

 
ภาพที่ 4-42    ภาพการตัดต่อชิ้นงาน (1) 

 

 
ภาพที่ 4-43    ภาพการตัดต่อชิ้นงาน (2) 
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การตัดต่อเสียงประกอบ (Sound Editing) 

เป็นขั้นตอนการใส่เสียงประกอบและเสียงเพลงให้กับตัวช้ินงาน สร้างความน่าสนใจและ
ความรู้สึกอารมณ์ร่วมได้ 

 

 
ภาพที่ 4-44    ภาพการใส่เสยีงประกอบให้กับชิ้นงาน 

 
 



 

 

 
บทที่  5 

เทคนิคเฉพาะด้าน 
 
การศึกษาการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (abAutorig) 

abAutorig เป็น Plugin ที่ช่วยในการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหว
แบบอัตโนมัติ ท าให้ง่ายและลดระยะเวลาในการท างานลงได้มาก ทั้งยังสามารถใช้งานได้ง่ายและ
รวดเร็ว อาจพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อย แต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรในการท างานมากนัก 

 
1. เมื่อได้ติดตั้ง Plugin เรียบร้อยแล้ว ก็จะมี Tab ของ abAutorig ปรากฏขึ้น เมื่อ

กดเข้าไปก็จะขึ้นหน้าต่างการต้ังช่ือของระบบกระดูก 

 
ภาพที่ 5-1    ภาพการใช้งาน abAutorig (1) 
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2. กดเข้าไปที่ Create a Skeleton ก็จะปรากฏหน้าต่างย่อยมาให้เพื่อการตั้งค่า
จ านวนของ Skeleton หรือ Joint ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของตัว Model ที่จะใช้งาน 

 
ภาพที่ 5-2    ภาพการใช้งาน abAutorig (2) 
 

3. เมื่อตั้งค่าได้เหมาะสมแล้วให้กดปุ่ม Make Proxy Skeleton จะได้รูปร่างของ
กระดูกและข้อต่อต่าง ๆ ตรงนี้ให้เรากด Scale และเลื่อนต าแหน่งกระดูกหรือข้อต่อต่าง ๆ ให้ได้
ขนาดเหมาะสมกับตัว Model 

 
ภาพที่ 5-3    ภาพการใช้งาน abAutorig (3) 
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4. เมื่อได้ตามต าแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้กด Build Skeleton จะเป็นการสร้าง Joint 
ให้ออกมาตามต าแหน่งที่วางไว้ 

 
ภาพที่ 5-4    ภาพการใช้งาน abAutorig (4) 
 

5. หลังจากที่ได้ Joint แล้ว ต่อไปคือการสร้างตัวควบคุมการเคลื่อนไหวของ Joint 
โดยในหน้าต่างหลักของ abAutorig นั้นจะมี Tab ที่แสดงการสร้างตัวควบคุมในแต่ละส่วนไว้ ให้เรา
กดปุ่ม Create ด้านล่างสุดไล่ไปตั้งแต่ Tab ของ Spine, Head/Neck, Legs/Feet, Arm และ 
Hands 

 
ภาพที่ 5-5    ภาพการใช้งาน abAutorig (5) 



50 

 

 

 
ภาพที่ 5-6    ภาพการใช้งาน abAutorig (6) 
 

 
ภาพที่ 5-7    ภาพการใช้งาน abAutorig (7) 
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ภาพที่ 5-8    ภาพการใช้งาน abAutorig (8) 
 

 
ภาพที่ 5-9    ภาพการใช้งาน abAutorig (9) 
 

6. เมื่อเราสร้างตัวควบคุมได้ครบหมดแล้วก็ เป็นอันเสร็จสิ้นการท างานของ 
abAutorig ซึ่งขั้นตอนส าหรับการท างานต่อไปจะเป็นในส่วนของการ Paint Skin Weight เพื่อการ
เคลื่อนไหวตัว Model ต่อไป จะเห็นได้ว่า abAutorig นั้นมีส่วนช่วยให้การท างานในขั้นตอน Rigging 
นั้นผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้การท างานโดยรวมนั้นลดเวลาในการด าเนินการลงไปได้ 
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ภาพที่ 5-10    ภาพการใช้งาน abAutorig (10) 
 



 

 

 
บทที่  6 

ผลการด าเนนิการ ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 
 
ผลการด าเนินการ 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาจนมาถึงขั้นตอนสุดท้าย ได้พบกับปัญหาการคลาดเคลื่อน
ของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ค่อนข้างมาก ท าให้การท างานเกิดความล่าช้า สาเหตุหลักอาจมาจากปัญหา
ในระหว่างการท างานที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า ในบางขั้นตอนก็มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข
ปรับปรุงอยู่บ่อย ๆ แต่ก็ต้องพยายามแก้ปัญหาในแต่ละส่วนให้ได้ทัน จนท าให้งานส าเร็จในที่สุด 

   

   

   

   
ภาพที่ 6-1                    ชุดที่ 1 
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ภาพที่ 6-2                    ชุดที่ 2 
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ภาพที่ 6-3                    ชุดที่ 3 
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ภาพที่ 6-4                    ชุดที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 

 

ข้อจ ากัด 
ข้อจ ากัดหลักในการท างานในครั้งนี้  ส่วนใหญ่แล้วคือเรื่องทรัพยากรของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ในขั้นตอนการ Render เพราะไฟล์ที่มีขนาดใหญ่และมีจ านวนมาก ในการ 
Render จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานและเป็นจ านวนมากด้วยเช่นกัน 
 
ข้อเสนอะแนะ 

1. ควรมีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและรัดกุม 
2. มีความรอบคอบในการท างานแต่ละขั้นตอนเพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
3. จัดสรรแบ่งปันเวลาให้เหมาะสม ควรเผื่อเวลาส าหรับการยืดหยุ่นไว้ด้วย 
4. หาความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดไป ต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
5. ควรพบปะพูดคุย ปรึกษากับอาจารย์หลาย ๆ ท่านเพื่อฟังความเห็น 
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