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13520200 : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 

เรื่อง        : โปรดระวัง !! 

จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการจะเลาถึงภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  ซึ่งจะ

ใหแงคิดในเรื่องของการเอาตัวรอดจากเหตุการณดังกลาวในเบ้ืองตน และการใชชีวิตอยางมีสติ ไม

ประมาท โดยมีการดําเนินเรื่องผานภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบ 2D และ3D Animation ผสมผสาน

ดนตรีประกอบท่ีเนนอารมณ และมีการบรรยายเนื้อเรื่องเพื่อใหผูชมไดเขาใจไดงายยิ่งข้ึน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปการศึกษา 2556 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญของโครงการจุลนิพนธ 

เนื่องจากในปจจุบัน สังคมในประเทศไทยนั้นไมคอยมีความปลอดภัยมากนัก สําหรับ

สุภาพสตรีท้ังหลาย ไมวาจะเปนภัยท่ีเกิดจากการไมระมัดระวังตนเอง และภัยท่ีเกิดจากความต้ังใจ

ของผูไมประสงคดี ทําใหสุภาพสตรีนั้นควรท่ีจะตองระมัดระวังตนเองใหมากข้ึน และในปจจุบันส่ือ

ดิจิตอลกําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย  โดยเฉพาะภาพยนตรแอนิเมชัน ไดมีการพัฒนาอยาง

รวดเร็วและเปนท่ีสนใจกับผูคนทุกประเภท ผูจัดทําจึงอยากจะเลาเรื่องราวนี้ผานภาพยนตรแอนิเมชัน 

เพื่อใหผูชมเขาใจไดงายและเพลิดเพลินไปกับผลงานช้ินนี้ 

 

วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหผูชมไดรับรูถึงอันตราย และวิธีการปองกันตนเองเมื่อพบกับอันตราย 

2.  เพื่อใหผูชมไดรับความบันเทิง 

3.  เพื่อนําความรูท่ีไดศึกษามาใชในการสรางสรรคผลงาน 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

มีลักษณะเปนส่ือ Animation ผสม 2มิติ และ3มิติ ท่ีมีเรื่องราวเกี่ยวกับการแกไขปญหา

เฉพาะหนาสําหรับภัยอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับสุภาพสตรีในปจจุบัน ซึ่งจะนําเสนอในรูปแบบส่ือ

ภาพยนตรแอนิเมชัน โดยดําเนินเรื่องดวยตัวละคร2ตัว ซึ่งมีการแบงเปน 3 เหตุการณ 3 สถานท่ี  โดย

ในแตละตอนจะมีเสียงพากยประกอบในแตละตอน ความยาวรวมประมาณ 3นาที โดยขอบเขตของ

โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนํามาใช ไดแก 

1. โปรแกรมสําเร็จรูป Autodesk Maya 2013 ใชในการสราง Model ตัวละคร และ 

องคประกอบอื่นๆ 

2. โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe After Effects CS5-CS6 ใชในการตัดตอComposite  

ภาพ เสียง และ องคประกอบตางๆ เขาดวยกัน 

3. โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe Photoshop CS6 ใชในการทํา Texture ตัวละคร, ฉาก 

และองคประกอบอื่นๆ 

4. โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe Premiere Pro CS6 ใชในการตัดตอวีดีโอบางสวน 

5. โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe illustrator CS6 ใชในการออกแบบและลงสีตัวละคร
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ข้ันตอนการศึกษา 

1.  วางโครงเรื่องท่ีสนใจ แลวศึกษาหาของมูลเกี่ยวกับภัยตางๆท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันเพื่อ

นํามาเปนแนวประกอบการทํางาน 

2. คนหาขอมูลตัวอยางงาน เพื่อท่ีจะนํามาออกแบบฉาก และตัวละคร การจัด

องคประกอบของงาน และการเขียน Storyboard 

3.  ข้ึนโมเดลของตัวละคร ฉาก และองคประกอบอื่นๆ ไปพรอมๆกับการนําเอา Story 

Board มาทําเปน Animatic เพื่อดู Timeline ของแอนิเมชัน 

4.  ออกแบบ Key Visual เพื่อดูสีและโทนของงานวาจะเปนไปในทิศทางไหน  

5.  ทํา Texture ของตัวละคร ฉากและองคประกอบอื่นๆใหเรียบรอย โดยอางอิงจาก 

Key Visual ท่ีผูจัดทําโครงการไดออกแบบมา 

6.  นํา Animatic มาทําเปน 3D layout เพื่อเช็คความเคล่ือนไหวและมุมกลองในแตละ

ฉาก 

7.  ทดสอบ Lighting โดยอางอิงจาก Key Visual ท่ีผูจัดทําโครงการไดออกแบบมา 

8.  Render Test ในแตละฉากออกมา เพื่อทดสอบกอนจะเริ่มทําการ Render จริง นํา

ภาพท่ี Render ออกมาเสร็จสมบูรณแลว เขาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทําการ Composite ตอไป 

9.  ศึกษาเทคนิคการใชงานในสวนของโปรแกรมทํางาน Animation อยางละเอียด รวม

ไปถึงคนหาเทคนิคพิเศษท่ีจะชวยใหงานของเราสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

10. จัดทําเอกสาร สรุปประเมินผลจุลนิพนธ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ผูชมไดรับความรูเกี่ยวกับภัยอันตรายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมากข้ึน 

2.  ผูชมไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการดูภาพยนตรแอนิเมชันเรื่องนี้ 

3.  ผูชมไดรับความรูและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

4.  ตนเองไดเพิ่มทักษะและพัฒนาความสามารถในการทํางานดานแอนิเมชันไดดีข้ึน 
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เนื้อเร่ือง 

เนื้อเรื่องมีการแบงเปนตอน 3 ตอน 

1. Give me a pocket 

เปนเหตุการณท่ีผูหญิงโดนจ้ีชิงทรัพย โดยจะช้ีใหเห็นวาโดยท่ัวไปผูหญิงจะปฏิบัติตน

อยางไรเมื่อเจอเขากับสถานการณเชนนี้ แลวยอนกลับมาดูวิธีท่ีถูกตองในสถานการแบบนี้ 

 

2. Lock the door 

แสดงใหเห็นถึงภัยท่ีเกิดจากความประมาท เปนเหตุการณระหวางท่ีผูหญิงท้ังหลายมักทํา

กันระหวางเดินไปข้ึนรถของตนเอง นั่นคือการเลนมือถือหรือการแชท ทําใหไมไดระมัดระวังส่ิงรอบ

ขาง และเมื่อข้ึนรถแลวก็ยังคงเลนตอกอนท่ีจะออกรถ ซึ่งนั่นทําใหคนรายมีโอกาสจูโจมไดงายๆ 

 

3. Car crash 

จะแสดงใหเห็นถึงเหตุการณรายๆท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ ซึ่งความจริงแลวคือผูท่ีไม

ประสงคดีท่ีแกลงทําใหเกิดข้ึน เพื่อลอลวงใหลงจากรถหลังจากนั้นก็ทําการปลนทรัพย 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฏี และผลงานเกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฏี 

ต้องการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ท่ีได้รับชม เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน โดยเพิ่มสาระและความรู้เกี่ยวกับภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ตามแนวคิด และทฤษฏีท่ีผู้จัดท าได้ศึกษาดังต่อไปนี้ 
  
แนวคิด 10 เร่ืองเตือนภัยหญิงสาว 
จากบทความในเว็บไซต์ pantip (2556 : ออนไลน์) 
ต ารวจชาวออสเตรเลียได้เขียนส่ิงนี้ขึ้นเพื่อผู้หญิงทุกคน ต้ังสติให้ดีก่อนจะท าการอะไรหากคุณก าลังอยู่
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

1. เคล็ดลับจากวิชาเทควันโด้ 
ข้อศอกเป็นส่วนท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดในร่างกายของมนุษย์ หากคุณอยู่ใกล้คนร้ายในระยะท่ีจะใช้มันได้....
จงใช้มันซะ!  

 

ภาพที่ 2-1    ภาพตัวอย่าง เคล็ดลับจากวิชาเทควันโด้ 
ท่ีมา: Postjung. 10 เรื่องเตือนภัยหญิงสาว. เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เข้าถึงได้จาก
http://www.postjung.com/women-old/show.php?id=1188 
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2.    เคล็ดลับจากสมุดแนะน านักท่องเท่ียว  
ถ้าคนร้ายต้องการกระเป๋าเงินหรือของมีค่าของคุณ อย่ายื่นให้กับเขา  จงโยนกระเป๋าเงินของคุณไปให้
ไกลจากตัวเอง.. โอกาสท่ีคนร้ายจะสนใจกระเป๋าเงินของคุณนั้นมีมากกว่าท่ีจะสนใจคุณ และนั่นจะท า
ให้เขาต้องไปหยิบกระเป๋าเงินท่ีอยู่ห่างจากตัวคุณ ตอนนี้แหละ จงวิ่งไปอีกทิศทางหนึ่งให้เร็วท่ีสุด 

3.    ถ้าคุณเกิดถูกลากหรือโยนเข้าไปในท้ายรถของคนร้าย ส่ิงท่ีคุณควรท าคือให้ถีบไฟ
ท้ายจนหลุดออกมา ยื่นแขนของคุณออกมาจากช่อง แล้วเริ่มโบกมืออย่างบ้าคล่ัง  คนขับไม่เห็นส่ิงท่ี
คุณท า แต่คนอื่นจะเห็น วิธีนี้ได้ช่วยหลายต่อหลายชีวิตมาแล้ว.. 

4.    คุณผู้หญิงมีแนวโน้มท่ีจะนั่งอยู่บนรถเฉยๆ หลังจากช้อปปิ้ง เท่ียว กิน หรือ ท างาน
เพื่อจะแต่งหน้า เปิดผ่านหนังสือ เช็คโทรศัพท์ ฯลฯ  ห้ามท าเป็นอันขาด ! คนร้ายจะคอยเฝ้าดู
พฤติกรรมของคุณ และส่ิงท่ีคุณท าเป็น การเปิดโอกาสอันเหมาะสมเพื่อให้เขาเข้ามาทางท่ีนั่งข้าง
คนขับ และเอาปืนจ่อหัวคุณเพื่อจะให้คุณขับไปตามทางท่ีเขาต้องการ เพราะฉะนั้น....ทันทีท่ีคุณขึ้น
รถ จงล็อคประตู และรีบออกรถซะ........ แต่ถ้าเกิด.... คนร้ายอยู่บนรถกับคุณ และเอาปืนจ่อขมับคุณ
ไว้ อย่าขับรถออกไปตามท่ีเขาบอก ส่ิงท่ีคุณควรท าคือ เหยียบคันเร่งให้เร็วท่ีสุด ขับพุ่งใส่ก าแพงหรือ
ส่ิงกีดขวางในละแวกนั้น ถุงลมนิรภัยฝ่ังคุณจะช่วยชีวิตคุณไว้ แต่ทันใดท่ีรถของคุณชน ให้รีบถอนตัว
ออกมา(จากถุงลมนิรภัย) แล้ววิ่งออกจากรถสุดแรงเกิด วิธีนี้จะท าให้สถานการณ์ดีขึ้นตรงท่ีคุณ
สามารถวิ่ง เข้าหากลุ่มคนเพื่อขอความช่วยเหลือได้ หากคุณออกรถไปท่ีไกลๆ ตามเส้นทาง/สถานท่ีท่ี

คนร้ายบอก จะท าให้คนร้ายตามตัวคุณได้ง่าย เพราะคุณไม่รู้จักสถานท่ีนั้นดีเท่าเขา    

5.    ข้อแนะน าส าหรับการเดินไปท่ีรถของคุณ ในลาน/โรงจอดรถ  
ก.) จงระวัง: มองไปรอบๆ ตัวของคุณ มองเข้าไปในรถของคุณ มองลอดไปบนพื้นฝ่ังท่ีนั่งข้าง
คนขับ และเบาะหลัง  
ข.) ถ้ารถของคุณมีรถตู้จอดอยู่ข้างๆให้ขึ้นรถทางฝ่ังผู้โดยสารข้างคนขับ คนร้ายจะจู่โจมเหยื่อของมัน
โดยการฉุด ขึ้นรถตู้ในขณะท่ีเหยื่อก าลังจะเปิดประตูขึ้นรถ เพราะฉะนั้นรถตู้น่าสงสัยเหล่านี้จึงมักท่ีจะ
จอดอยู่ฝ่ังคนขับ 
 ค.) ให้มองไปท่ีรถท่ีจอดอยู่ข้างๆ คุณท้ังสองข้างของรถ ถ้าเจอผู้ชายนั่งอยู่คนเดียวในฝ่ังท่ีอยู่ใกล้รถ
ของคุณมากท่ีสุด ส่ิงท่ีคุณควรท าคือเดินกลับเข้าไปในห้าง หรือออฟฟิตเพื่อขอให้ยาม รปภ. หรือ
ต ารวจเดินมากับคุณ เพื่อส่งคุณขึ้นรถ ไม่ต้องไปคิดมากกว่าคนอื่นหรือต ารวจจะมองคุณโรคจิตหรือ
เปล่า เพราะการระมัดระวังเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ์อันน่าสงสัยนั้น  จงตระหนักอยู่เสมอว่า 

ปลอดภัยไว้ก่อน   
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6.    จง ใช้ลิฟต์ตลอดแทนท่ีจะใช้บันใด เพราะบันใดเป็นสถานท่ีท่ีแย่ท่ีสุดท่ีผู้หญิงจะอยู่
คนเดียว มันเป็นท่ีๆ เพอร์เฟคส าหรับคนร้าย และน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งในยามวิกาล  

7.    ถ้าคนร้ายมีปืน...แต่คุณไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขา จงวิ่ง!! เพราะโอกาสท่ี
คนร้ายจะยิงถูกคุณมีเพียง4 ครั้งใน 100 ครั้งเท่านั้น (เป้าวิ่ง) และเป็นไปได้สูง ว่าจะไม่โดนอวัยวะ
ส าคัญ วิ่งงงงงงง!! โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...การวิ่งซิกแซก  

8.    จุดอ่อนของผู้หญิงส่วนใหญ่คือ ขี้สงสาร ขี้เห็นใจ จงหยุดซะ เท็ด บันดี้ เป็นฆาตรกร
หน้าตาดี และการศึกษาสูง เขาใช้จุดอ่อนข้อนี้ของผู้หญิงเพื่อลวงมาฆ่าเสมอ เพราะฉะนั้นจงมีเหตุมีผล 
ดูสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง จงช่างสังเกต หากพบข้อสงสัยแม้เพียงข้อเดียว ก็ควรจะลีกเล่ียง
บุคคลนั้นๆ ให้เร็วท่ีสุด  

9.    เรื่องท่ีควรตระหนักอีกข้อ: เพิ่งจะมีคนมาเล่าให้ฉันฟังว่า เพื่อนสาวของได้ยินเสียง
ร้องไห้ของเด็กตอนกลางคืน และเธอก็คาดว่าเสียงนั่นดังมาจากระเบียงบ้านของเธอ เธอเลือกท่ีจะโทร
แจ้งต ารวจแทนท่ีจะออกไปดูด้วยตัวเอง นั่นเป็นเพราะว่าเธอมีลางสังหรณ์ว่านั่นอาจจะเป็นกลลวง 
และต ารวจก็ส่ังกับเธอว่า "ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ห้ามเปิดประตูเด็ดขาด"  

เธอจึงเล่าให้ต ารวจฟังอีกว่าเสียงนั่นฟังดูเหมือนว่าเด็กนี่ได้คลานมาใกล้หน้าต่างของและเธอก็เป็น
กังวลว่าถ้าหากเด็กคนนี้คลานออกไปถึงถนนก็จะถูกรถชน 

ต ารวจจึงส่ังเธอว่า "ตอนนี้เจ้าหน้าท่ีต ารวจอยู่ระหว่างทางไปบ้านเธอแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ห้ามเปิด
ประตูเด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรหรือเกิดอะไรขึ้น ต ารวจย้ าถึงสามรอบ"  

ต ารวจเล่าให้เธอฟังต่อว่าพวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นฆาตรกรท่ีใช้วิธีเปิดเทปเสียงเด็กร้องไห้เพื่อจะหลอก
หล่อให้ผู้หญิงออกจากบ้านมาดู โดยท่ีฆาตรกรหวังใช้จุดอ่อนของผู้หญิงคือ ความขี้เห็นใจ ขี้สงสาร 
นั่นเอง แต่ทางต ารวจก็ยังจับตัวฆาตรกรกลุ่มนี้ไม่ได้ ก่อนหน้านี้ก็มีการโทรมาแจ้งและได้ เล่าเรื่อง
เดียวกัน คือได้ยินเสียงเด็กมาจากนอกบ้าน หน้าต่าง หน้าประตู เวลากลางคืน และทุกสายท่ีโทรมา
แจ้งล้วนแต่เป็นผู้หญิงท่ีอยู่บ้านคนเดียวทั้งส้ิน  

10. ถ้าคุณต่ืนขึ้นมากลางดึกและได้ยินเสียงเหมือนว่าก๊อกน้ าถูกเปิดอยู่หรือท่อน้ าของ
คุณแตกนอกบ้านห้ามออกไปเดินส ารวจเด็ดขาด! เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งจะเข้าไปเปิดก๊อกน้ าบ้านคุณให้
สุดเพื่อให้คุณได้ยินและออกมานอกบ้าน นั่นคือเวลาท่ีพวกเขาจะโจมตีคุณ  
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จงมีสติอยู่ตลอดเวลา, อยู่อย่างระมัดระวัง, ตรวจสอบความปลอดภัย, และอย่าลืมดูแลกันเองระหว่าง
คุณกับเพื่อนบ้านด้วย!  

ทฤษฎีการสร้าง animation ของ Thomas และJohnston 
ในการจัดท าโครงการจุลนิพนธ์นี้ ผู้จัดท าโครงการได้มีการน าทฤษฎี 12 Principles of 

Animation ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างงานแอนิเมชันมาช่วยในการแอนิเมทตัวละคร เพื่อให้ตัวละคร
ดูมีมิติ มีการเคล่ือนไหวท่ีดูมีชีวิตชีวา อันจะส่งผลให้โครงการจุลนิพนธ์นี้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 
จากบทความในเว็บไซต์ http://stuartleestait.blogspot.com (2556 : ออนไลน์) 
 

Squash And Stretch   ตัวอย่างท่ีนิยมใช้อธิบายเรื่องนี้ก็ลูกบอลกระเด้ง เมื่อลูก 
บอลกระทบพื้น ลูกบอลจะถูกบ้ีลง (Squash) เพราะแรงอัด และเมื่อลูกบอลเด้งจากพื้นลอยขึ้นไปใน
อากาศ ลูกบอลจะถูกยืด (Stretch) เข้าใจว่ามีแรงเฉื่อยมาฉุดรั้งไว้ ท าให้ยืด หรืออีกตัวอย่างท่ีเห็นได้
ชัดสุด คือ พวกหนัง Action ฉากต่อสู้ต่างๆ  

 
ภาพที่ 2-2    ภาพตัวอย่าง Squash and Stretch   
ท่ีมา: Principle Of Animation. Principle Of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2556. เข้าถึง
ได้จาก http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
 

slow in and slow out 
slow in คือการเคล่ือนท่ีของวัตถุด้วยความเร็วท่ีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ก่อนถึงจุดสูงสุดจะ

เคล่ือนท่ีช้าลง เช่น เมื่อลูกบอลกระดอนขึ้นบนอากาศ slow out คือการเคล่ือนท่ีจากช้าไปเร็วตาม
แรงโน้มถ่วงของโลก เช่นเมื่อลูกบอลจะตกลงพื้น 
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ภาพที่ 2-3    ภาพตัวอย่าง slow in and slow out 

ท่ีมา: Dekdee. slow in - slow out. เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จาก http://writer. 

dek-d.com/blackkimono/story/viewlongc.php?id=925677 
  

Arcs คือการเคล่ือนท่ีในลักษณะเสนโคงตามโครงสรางของวัตถุ เชน การเคล่ือนไหว 
ของ แขน และการเคล่ือนท่ีของลูกบอล ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีท่ีจะชวยใหแอนิเมช่ันมีความสมจริงมาก
ยิ่งขึ้น เชน การเคล่ือนไหวของแขนและขาท่ีมี ลักษณะเปนเสนโคง เนื่องจากอวัยวะท้ัง 2 ประกอบด
วยขอตอท่ีสามารถพับหรืองอได 

 

ภาพที่ 2-4    ภาพตัวอย่าง Arcs 
ท่ีมา: Stuart Lees Tait. 12 Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2556 เข้าถึงได้
จากhttp://stuartleestait.blogspot.com/2011/10/12-principles-of-animation-research. 
Html 
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Solid Drawing 
หลักการในข้อนี้มีพื้นฐานมาจาก  traditional  2D animation  โดยก่อนท่ีศิลปินจะลงสี

ให้กับภาพแต่ละภาพจะต้องมีการตัดเส้นก่อนเพื่อให้ได้เส้น  outline  ท่ีสวยงามชัดเจน  ในขั้นตอนนี้
จ าเป็นต้องอาศัยทักษะหรือฝีมือของศิลปินเป็นอย่างมาก   แต่ท่ีส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือไม่ว่าจะใช้
ศิลปินกี่คนก็ตาม  ก็ต้องพยามสร้างงานท่ีมีลายเส้นท่ีต่อเนื่องและคงคุณภาพให้เหมือนกันตลอดท้ัง
เรื่องเสมือนเป็นภาพวาดจากคน ๆ เดียว 

 
ภาพที่ 2-5    ภาพตัวอย่าง Solid Drawing 
ท่ีมา: Principle Of Animation. Principle Of Animation. เข้าถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2555. เข้าถึงได้
จาก http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 

 
Timing คือ การก าหนดเวลาหรือความเร็วของการเคล่ือนไหวใหวัตถุ ซึ่งสามารถใชใน

การ อธิบายความหมาย บางอยางได เชน การเดินอยางรวดเร็ว แสดงถึงสถานการณท่ีรีบเรง หรือใน
กรณีท่ีลูกบอลกระดอนพื้น ในช่วงท่ีลูกบอลนั้นมีความเร็วสูง ภาพของลูกบอลก็จะห่างกันมาก ในขณะ
ท่ี ภาพของลูกบอลจะแสดงใกลกันมากขึ้นเมื่อลูกบอลเคล่ือนท่ีอยางชาๆ 
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ภาพที่ 2-6    ภาพตัวอย่าง timing 
ท่ีมา: Stuart Lees Tait. 12 Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2556 เข้าถึงได้
จากhttp://stuartleestait.blogspot.com/2011/10/12-principles-of-animation-research. 
html 
  

Anticipation คือ การคาดการณวาในเวลาถัดไปจะเคล่ือนท่ีจะเป็นอยางไรให้เป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล เช่นก่อนคุณกระโดดจะต้องย่อตัว หรือก่อนตีลูกกอล์ฟคุณจะต้องสวิงแขนไป
ด้านหลังเป็นต้น 

 
ภาพที่ 2-7    ภาพตัวอย่าง Anticipation 
ท่ีมา: Principle Of Animation. Principle Of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2556. เข้าถึง
ได้จาก http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
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Follow Through และ Overlapping Action  
Follow Through คือ การเปล่ียนลัณษณะท่าทางของตัวละคร จากท่าหนึ่งไปยังอีกท่า

หนึ่ง สวน Overlapping Action คือ การแสดงท่าทางท่ีต่อเนื่องจากท่าทางแรก ก่อนท่ีการเคล่ืนไหว
ในครั้งแรกจะจบลง ซึ่ง Overlapping Action จะเกิดจากการน า Anticipation และ Follow 
Through มาใช เพื่อแทรกการเคล่ือนไหว เพื่อแอนิเมช่ันมีความตอเนื่อง และดูเปนธรรมชาติมากขึ้น 

 
ภาพที่ 2-8    ภาพตัวอย่าง Follow Through and Overlapping Action   
ท่ีมา: Principle Of Animation. Principle Of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2556. เข้าถึง
ได้จาก http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
 

Staging คือ แนวคิดในการจัดเรียงแตละเฟรมของพื้นหนา (Foreground) ใหสัมพันธกับ
ฉากดวย การก าหนดสีหรือ ลักษณะเสนใหมองเห็นไดงาย โดยตัวละครจะตองดูกลมกลืนและสอดคล
องกับพื้นหลัง (Background)  

 

ภาพที่ 2-9    ภาพตัวอย่าง Staging acting 
ท่ีมา: Principle Of Animation. Principle Of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2556. เข้าถึง
ได้จาก http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
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Secondary action คือ การเคล่ือนไหวท่ีเปนผลมาจากการเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึ้นกอน 
หนา ซึ่งท าให แอนิเมช่ันมีความสมจริงมากขึ้น เชน การเดินของคนจะเกิดการเคล่ือนท่ีของขา ซึ่ง 
สัมพันธกับแขน เปนตน  

 
ภาพที่ 2-10    ภาพตัวอย่าง Secondary Action  
ท่ีมา: Principle Of Animation. Principle Of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2556. เข้าถึง
ได้จาก http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 

 
Exaggeration คือ ลักษณะทาทางตางๆ ของตัวละครท่ีสามารถส่ืออารมณไปยังผูชมได้ 

ซึ่งเราสามารถท าให้เป็น Over Acting ก็ได้ ซึ่งก็คือการกระท าอะไรแบบเกินจริงหน่อยๆซึ่งตรงนี้
การ์ตูนจะนิยมใช้บ่อย เพราะจะสร้างความรู้สึกร่วมให้กับผู้ชมได้ดีและส่ือสารได้ชัดเจน 

 
ภาพที่ 2-11    ภาพตัวอย่าง Exaggeration 
ท่ีมา: Principle Of Animation. Principle Of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2556. เข้าถึง
ได้จาก http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
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Appeal คือ การก าหนดลักษณะเดนใหกับตัวละครดวยการก าหนดการเคล่ือนไหวใน
ลักษณะ ตา งๆ เพื่อส่ืออารมณและเพิ่มความนาสนใจใหกับผูชม รวมถึงท าใหตัวละครมีความโดดเดน 
มากกวาตัวละครตัวอื่น 

  
ภาพที่ 2-12    ภาพตัวอย่าง Appeal  
ท่ีมา: Pemmighty. best-animated-movies-for-adults. เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้
จาก http://www.penmighty.com/blogfiles/7707/best-animated-movies-for-adults/ 

 

 

จิตวิทยาเก่ียวกับสี 
สีนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งในการออกแบบ การเลือกสีให้เข้ากับเนื้อหา จะท าให้ ผู้ชมมี

อารมณ์และความรู้สึกร่วมไปกับเนื้อเรื่องอีกด้วย จากเว็บไซต์ hellomyweb (2556 : ออนไลน์) 
 

สีฟ้า ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน ละเอียด
รอบคอบ สง่างาม มีศักด์ิศรี สูงศักด์ิ เป็นระเบียบถ่อมตน สามารถลดความต่ืนเต้น และช่วยท าให้มี
สมาธิ แต่ถ้ามีสีน้ าเงินเข้มเกินไป ก็จะท าให้รู้สึกซึมเศร้าได้ 
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สีเขียวเป็นสีในวรรณะเย็น จะสร้างความรู้สึกเย็นสบาย ใช้เป็นสีท่ีช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดได้ ให้ความรู้สึก สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความ
ปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น 

 

สีเหลือง เป็นสีแห่งความเบิกบาน เร้าอารมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึก
แจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดช่ืน ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุกสว่าง การแผ่
กระจาย อ านาจบารมี ให้ลองสังเกตดูว่า วันท่ีท้องฟ้ามืดครื้มปราศจากแสงแดด เราจะรู้สึกหงอยเหงา 
หดหู่ แต่พอมีแสงแดด ท้องฟ้าสว่าง มีสีเหลือง เราจะรู้สึกมีชีวิตชีวาข้ึน 

 
สีแดง เป็นสีท่ีสร้างความต่ืนเต้น และกระตุ้นสมอง สีแดงปานกลางแสดงถึงความมี

สุขภาพดี ความมีชีวิต ความรัก ความส าคัญ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งค่ัง สีแดงจัดมีความหมายแฝง
ด้านกามารมณ์ นอกจากนี้ สีแดงยังสร้างความรู้ สึกรุนแรง ให้ความรู้สึกร้อน กระตุ้น ท้าทาย 
เคล่ือนไหว ต่ืนเต้น เร้าใจ มีพลัง มันจะใช้กันกรณีท่ีเกี่ยวกับความต่ืนเต้น หรืออันตราย 

 

สีม่วง ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอ านาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก 
ความเศร้าความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ เป็นสีท่ีปลอบโยน และช่วยลดความเครียด แต่เดิมสี
ม่วงได้มาจากสัตว์มีกระดอง,เปลือก ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีช่ือว่า Purpura จึงได้ช่ือภาษาอังกฤษ
ว่า Purple  

 
สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง การ

ปลดปล่อย ความเปรี้ยว การระวัง เป็นสีท่ีเร้าความรู้สึก ปรกติควรใช้แต่น้อยเมื่อเทียบกับสีอื่น สังเกต
ว่าคนท่ีอยู่ในห้องสีส้มจะอยู่ได้ไม่นาน 

 
สีน้ าตาล ให้ความรู้สึกอบอุ่น ได้พักผ่อน แต่ควรใช้ร่วมกับสีส้ม เหลืองหรือสีทอง เพราะ

ถ้าใช้สีน้ าตาลเพียงสีเดียว อาจท าให้เกิดความรู้สึกหดหู่ได้  
 

สีเทา ให้ความรู้สึก เศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา ความสงบ 
ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน สีนี้มีข้อดีคือท าให้เย็น แต่สร้างความสร้างความรู้สึกหม่นหมองได้ 
ควรใช้ร่วมกับสีท่ีมีชีวิต โทนสว่างอย่างน้อยหนึ่งสี 
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สีขาว ให้ความรู้สึก บริสุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การเกิด ความรัก 
ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม ให้ความรู้สึกรื่นเริง โดยเฉพาะเมื่อใช้กับสี
แดง เหลือง และส้ม 

 

มุมกล้องและระยะภาพ  
1. ระยะภาพ  
1.1 ภาพระยะไกลมากหรือระยะไกลสุด (Extreme Long Shot/ELS) ได้แก่ ภาพท่ีถ่าย

ภายนอกสถานท่ีโล่งแจ้ง มักเน้นพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีกว้างใหญ่ไพศาล เมื่อเปรียบ เทียบกับสัดส่วนของ
มนุษย์ท่ีมีขนาดเล็ก ภาพ ELS ส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการเปิดฉากเพื่อบอกเวลาและสถานท่ี อาจเรียกว่า 
Establishing Shot ก็ได้ เป็น Shot ท่ีแสดงความยิ่งใหญ่ของฉากหลัง หรือแสดงแสนยานุภาพของตัว
ละครในหนังประเภทสงครามหรือหนังประวัติศาสตร์ 

1.2 ภาพระยะไกล (Long Shot/LS) ภาพระยะไกล เป็นภาพท่ีค่อนข้างสับสนเพราะมี
ขนาดท่ีไม่แน่นอนตายตัว บางครั้งเรียกภาพกว้าง (Wide Shot) เวลาใช้อาจกินความต้ังแต่ภาพ
ระยะไกลมาก (ELS) ถึงภาพระยะไกล (LS) ซึ่งเป็นภาพขนาดกว้างแต่สามารถเห็นรายละเอียดของ
ฉากหลังและผู้แสดงมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับภาพระยะไกลมาก หรือเรียกว่า Full Shot เป็นภาพ
กว้างเห็นผู้แสดงเต็มตัว ต้ังแต่ศีรษะจนถึงส่วนเท้า 

1.3 ภาพระยะไกลปานกลาง (Medium Long Shot/MLS) เป็นภาพท่ีเห็นรายละเอียด
ของผู้แสดงมากขึ้นต้ังแต่ศีรษะจนถึงขา หรือหัวเข่า ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า Knee Shot เป็นภาพท่ีเห็น
ตัวผู้แสดงเคล่ือนไหวสัมพันธ์กับฉากหลังหรือเห็นเฟอร์นิเจอร์ในฉากนั้น 

1.4 ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot/MS) ภาพระยะปานกลาง เป็นขนาดท่ีมีความ
หลากหลายและมีช่ือเรียกได้หลายช่ือเช่นเดียวกัน แต่โดยปกติจะมีขนาดประมาณต้ังแต่หนึ่งในส่ีถึง
สามในส่ีของร่างกาย บางครั้งเรียกว่า Mid Shot หรือ Waist Shot ก็ได้เป็น Shot ท่ีใช้มากสุด
อันหนึ่งภาพยนตร์  ภาพระยะปานกลางมักใช้เป็นฉากสนทนาและเห็น Action ของผู้แสดง นิยมใช้
เช่ือมเพื่อรักษาความต่อเนื่องของภาพระยะไกล (LS) กับภาพระยะใกล้ (CU) 

1.5 ภาพระยะใกล้ปานกลาง (Medium Close-Up/MCU) เป็นภาพแคบ คลอบคลุม
บริเวณต้ังแต่ศีรษะถึงไหล่ของผู้แสดง ใช้ส าหรับในฉากสนทนาท่ีเห็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีใบหน้า ผู้
แสดงรู้สึกเด่นในเฟรม บางครั้งเรียกว่า Bust Shot มีขนาดเท่ารูปป้ันครึ่งตัว 

1.6 ภาพระยะใกล้ (Close-Up/CU)    เป็นภาพท่ีเห็นบริเวณศีรษะและบริเวณใบหน้า 
ของผู้แสดง มีรายละเอียดชัดเจนขึ้น เช่น ริ้วรอยบนใบหน้า น้ าตา ส่วนใหญ่เน้นความรู้สึกของผู้แสดง
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ท่ีสายตา แววตา เป็น Shot  ท่ีนิ่งเงียบมากกว่าให้มีบทสนทนา โดยกล้องน าคนดูเข้าไปส ารวจตัว
ละครอย่างใกล้ชิด 

1.7 ภาพระยะใกล้มาก (Extreme Close-Up/ECU หรือ XCU) เป็นภาพท่ีเน้นส่วนใด
ส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น ตา ปาก เท้า มือ เป็นต้น ภาพจะถูกขยายใหญ่บนจอ เห็นรายละเอียดมาก 
เป็นการเพิ่มการเล่าเรื่องในหนังให้ได้อารมณ์มากขึ้น เช่น ใน Shot  ของหญิงสาวเดินทางกลับบ้านคน
เดียวในยามวิกาลบนถนน เราอาจใช้ภาพ ECU ด้านหลังท่ีหูของเธอเพื่อเป็นการบอกว่าเธอได้ยินเสียง
ฝีเท้าแผ่วๆ ท่ีก าลังติดตามเธอ จากนั้นอาจใช้ภาพระยะนี้ท่ีตาของเธอเพื่อแสดงความหวาดกลัว  

 

 
 

ภาพท่ี 2-13    ภาพตัวอย่างแสดงระยะภาพบางส่วนท่ีมา: The 'Grammar' of Television and 
Film. The Grammar of TV and Film. เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/gramtv.html 

 
1. มุมกล้อง 
2.1 มุมสายตานก (Bird's-eye View) มุมชนิดนี้มักเรียกทับศัพท์ท าให้เข้าใจมากกว่า 

เป็นมุมถ่ายมาจากด้านบนเหนือศีรษะ ท ามุมต้ังฉากเป็นแนวด่ิง 90 องศากับผู้แสดง เป็นมุมมองท่ีเรา
ไม่คุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน จึงเป็นมุมท่ีแปลก แทนสายตานกท่ีอยู่บนท้องฟ้าหรือผู้ก ากับบางคน 

2.2 มุมสูง (High-Angle Shot) คือ มุมสูงกล้องอยู่ด้านบนหรือวางไว้บนเครน (Crane) 
ถ่ายกดมาท่ีผู้แสดง แต่ไม่ต้ังฉากเท่า Bird's-eye View ประมาณ 45 องศา เป็นมุมมองท่ีเห็นผู้แสดง
หรือวัตถุอยู่ต่ ากว่า ใช้แสดงแทนสายตามองไปเบื้องล่างท่ีพื้น ถ้าใช้กับตัวละครจะให้ความรู้สึกต่ าต้อย 
ไร้ศักด์ิศรี ไม่มีความส าคัญ หรือเพื่อเผยให้เห็นลักษณะภูมิประเทศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลของภูมิ
ทัศน์เมื่อใช้กับภาพระยะไกล (LS) 
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2.3 มุมระดับสายตา (Eye-level Shot) เป็นมุมท่ีมีความหมายตรงตามช่ือท่ีเรียก คือคน
ดูถูกวางไว้ในระดับเดียวกับสายตาของตัวละครหรือระดับเดียวกับกล้องท่ีวางไว้บนไหล่ของตากล้อง 
โดยผู้แสดงไม่เหลือบสายตาเข้าไปในกล้องในระหว่างการถ่ายท า มุมระดับสายตานี้ถึงแม้จะเป็นมุมท่ี
เราใช้มองในชีวิตประจ าวัน แต่ก็ถือว่าเป็นมุมท่ีสูงเล็กน้อย เพราะโดยปกติมักใช้กล้องสูงระดับหน้าอก 
ซึ่งเรียกว่า A Chest High Camera Angle หรือเป็นมุมปกติ (Normal Camera Angle) ไม่ใช่มุม
ระดับสายตา ซึ่งเป็นมุมท่ีคนดูคุ้นเคยกับการดูหนังบนจอใหญ่ท่ีถ่ายดาราภาพยนตร์ให้ดูใหญ่เกินกว่า
ชีวิตจริง Larger-Than-Life 

2.4 มุมต่ า (Low-Angle Shot) คือ มุมท่ีต่ ากว่าระดับสายตาของตัวละคร แล้วเงยกล้อง
ขึ้นประมาณ 70 องศา ท าให้เกิดผลทางด้านความลึกของซับเจคหรือตัวละคร มีลักษณะเป็น
สามเหล่ียมรูปทรงเรขาคณิตให้ความมั่นคง น่าเกรงขาม ทรงพลังอ านาจ ความเป็นวีรบุรุษ เช่น Shot 
ของ คิงคอง ยักษ์ ตึกอาคารส่ิงก่อสร้าง สัตว์ประหลาด พระเอก เป็นต้น 

2.5 มุมสายตาหนอน (Worm's-eye View) คือ มุมท่ีตรงข้ามกับมุมสายตานก (Bird's-
eye View) กล้องเงยต้ังฉาก 90 องศากับตัวละครหรือซับเจค บอกต าแหน่งของคนดูอยู่ต่ าสุด 
มองเห็นพื้นหลังเป็นเพดานหรือท้องฟ้า เห็นตัวละครมีลักษณะเด่น เป็นมุมท่ีแปลกนอกเหนือจาก
ชีวิตประจ าวันอีกมุมหนึ่ง ลักษณะของมุมนี้ เมื่อใช้กับซับเจคท่ีตกลงมาจากท่ีสูงสู้พื้นดิน เคล่ือนบัง
เฟรม อาจน าไปใช้เป็นตัวเช่ือมระหว่างฉาก (Transition) คล้ายการเฟดมืด (Fade Out) 

2.6 มุมเอียง (Oblique Angle Shot)เป็นมุมท่ีมีเส้นระนาบ (Horizontal Line) ของ
เฟรมไม่อยู่ในระดับสมดุล เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเข้าหาเส้นต้ังฉาก (Verticle Line) ความหมายของ
มุมชนิดนี้คือ ความไม่สมดุลลาดเอียงของพื้นท่ี บางส่ิงบางอย่างท่ีอยู่ในสภาพไม่ดี เช่น ในฉากชุลมุน
โกลาหล แผ่นดินไหว ถ้าใช้แทนสายตาตัวละคร หมายถึงคนท่ีเมาเหล้า หกล้ม สับสน ให้ความรู้สึกท่ี
ตึงเครียด  
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ภาพที่ 2-14    ภาพตัวอย่างแสดงมุมกล้องบางส่วน  
ท่ีมา: The 'Grammar' of Television and Film. The Grammar of TV and Film. เข้าถึงเมื่อ 15 
มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จากhttp://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/gramtv.html 
 

2. การเคล่ือนกล้อง 
การเคล่ือนกล้อง (Camera Movement) มีอยู่ 4 ลักษณะด้วยกัน คือ 

3.1 Panning Shot คือการเปล่ียนมุมกล้องเป็นแนวระนาบ จากซ้ายไปขวาหรือจากขวา
ไปซ้าย กล้องจะต้ังอยู่ กับท่ี การแพนแตกต่างจากธรรมชาติการมองเห็นของคน เพราะเวลาเรากวาด
สายตามงอเหตุการณ์ใด  เหตุการณ์หนึ่ง สายตาของเราจะมองจากจุดเริ่มไปจุดสุดท้าย โดยมองข้าม
รายละเอียดระหว่างนี้ Panning Shot มักใช้เพื่อรักษาการเคล่ือนไหวของตัวละครให้อยู่ในกรอบภาพ 

3.2 Swish Pan คือ การหันกล้องอย่างรวดเร็ว จนภาพในระหว่างนั้นพร่ามัว มักใช้แทน
การตัดภาพโดยท่ียังสร้างความรู้สึกเช่ือมโยงระหว่างเหตุการณ์หนึ่งกับเหตุการณ์หนึ่ง 

3.3 Track Shot คือการการเปล่ียนมุมกล้องไปในแนวราบ จากซ้ายไปขวาหรือจากขวา
ไปซ้าย แตกต่างจาก ตรงท่ีกล้องเคล่ือนไหวด้วย 

3.4 Dolly คือการการเปล่ียนมุมกล้องไปในแนวราบไปข้างหน้า หรือถอยหลังก็ได้ โดย
กล้องจะเคล่ือนท่ีไปด้วย 

3.5 Tilt คือ การเคล่ือนไหวกล้องในแนวด่ิง เงยหรือก้ม โดยตัวกล้องอยู่กับท่ี ใช้เพื่อ
รักษาตัวละครที่เคล่ือนไหวในเฟรมภาพ ใช้เพื่อบอกถึงความฉับไว ใช้เพื่อเปิดเผยความจริงบางอย่าง 
หรือใช้แทนสายตาตัวละครที่มองขึ้นหรือมองลง 
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3.6 Crane Shot คือ การเคล่ือนไหวกล้องจะออกมาในลักษณะของการเคล่ือนขึ้นหรือ
ลง แต่บางครั้งก็เคล่ือนเหล่านี้เป็นแนวทแยง เคล่ือนท่ีเข้าหา หรือถอยออก   หรือผสมผสานการ
เคล่ือนท่ีเหล่านี้เข้าด้วยกัน 

3.7 Hand - Held Shot คือ ภาพที่ได้ให้ความรู้สึกส่ันไหวและกระตุก โดย เฉพาะอย่าง
ยิ่ง ถ้าหากถ่ายภาพวัตถุหรือตัวละครที่อยู่ในระยะใกล้ บาง Shot ใช้เพื่อแทนสายตาตัวละคร เพื่อท า
ให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์มากขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 2-15    ภาพตัวอย่างแสดงระยะภาพบางส่วน 
ท่ีมา: The 'Grammar' of Television and Film. The Grammar of TV and Film. เข้าถึงเมื่อ 15 
มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จากhttp://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/gramtv.html 
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4.  จุดมุ่งหมายของการเคล่ือนกล้อง 
4.1 ตอนท่ีมีการเคล่ือนกล้องขึ้นมานั้น เพื่อท่ีจะแสดงการเคล่ือนไหวของตัวละคร 

(Travelling  Shot) แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีการน าเอาการเคล่ือนกล้องไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น 
4.2 ใช้เคล่ือนกล้องเพื่อจะน าคนดูเข้าสู่เนื้อเรื่องของหนัง หรือไม่ก็น าออกมาจากเนื้อ

เรื่อง เรียกว่า Lead In และ Lead Out ตัวอย่างเช่นกล้องจับภาพถนนสายหนึ่งแล้วเล่ือนเข้าไปใกล้
จนถึงบ้านหลังหนึ่ง คือการ Lead In ในท านองเดียวกันการ Lead Out ก็เริ่มจากภาพในระยะใกล้
และถอยออก ท้ังนี้จ าเป็นว่าจะต้องใช้เฉพาะในช่วงเปิด-ปิดเรื่องเท่านั้นแต่จะใช้ตอนไหนก็ได้ 

4.3  ใช้เพื่อเล่าเรื่องท่ีเห็นกันบ่อยก็คือ ตัวละครเดินเข้ามาในห้องจากนั้นก็จะตัดภาพ
แทนสายตาตัวละครมองกวาดไปรอบๆ ห้องว่ามีอะไรอยู่บ้าง  
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ผลงานที่เก่ียวข้อง 
กรณีศึกษาที่ 1     
ช่ือผลงาน :  How to sit correctly in front of the computer 
ผลิตโดย   :  Voda fone 
เป็นวีดีโอท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการนั่งท างานหน้าคอมพิวเตอร์ท่ีถูกวิธี โดยมีการแสดงให้

เห็นถึงวิธีท่ีผิดก่อนท่ีจะแก้ให้เป็นท่าท่ีถูกต้อง 

 
ภาพที่ 2-16    ภาพตัวอย่าง info graphic 

เรื่อง How to sit correctly in front of the computer 
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=CqOheOnMLe4 
 

จุดเด่นของงานท่ีน ามาศึกษา 
1. มีการน าเสนอโดยการใช้กราฟิกเข้ามาประกอบ ใช้สีสันสดใสดึงดูดความสนใจ 
2. มีการเปรียบเทียบถึงการกระท าท่ีถูกและผิดให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
3. ผู้ชมเข้าใจส่ิงท่ีจะส่ือออกมาได้ง่าย  

 

https://www.youtube.com/user/MrVineshbalan
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แนวทางในการน ามาปฏิบัติใช้ในโครงการ 
1. ใช้ลูกเล่นในการน าเสนอมาประยุกต์ใช้ 
2. เสนอท้ังวิธีท่ีถูกต้อง และผิดเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน 
 

กรณีศึกษาที่ 2    
ช่ือผลงาน :  Mr. bean 
ผลิตโดย   :  Rowan  Atkinson 
เป็นเรื่องราวตลกๆของผู้ชายคนหนึ่ง โดยเนื้อเรื่องจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน

ของ Mr. bean 

 
ภาพที่ 2-17    ภาพตัวอย่าง Animation  เรื่อง Mr. Bean  
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=vGvoXekbjSA&list=RDmkcTRIvd5VM 
 

จุดเด่นของงานท่ีน ามาศึกษา 
1. มีการใช้โทนสีท่ีสดใส  
2. มีเนื้อหาท่ีมีความตลกไม่น่าเบ่ือ 
3. การออกแบบเรียบง่ายมีความน่ารักสดใส 
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แนวทางในการน ามาปฏิบัติใช้ในโครงการ 
1. ใช้รูปแบบขององค์ประกอบฉาก และอุปกรณ์ มาเป็นแบบอย่างในงาน 
2. ดึงเอาโทนสีมาปรับใช้ในงาน 
3. น าการสอดแทรกมุขตลกเข้ามาประยุกต์ใช้กับงาน 

 
กรณีศึกษาที่ 3    
ช่ือผลงาน :  เตือนภัยลานจอดรถ 
ผลิตโดย   :  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เป็นการแสดงเหตุการณ์ ภัยร้ายต่างๆท่ีเกิดขึ้นกับผู้หญิงหลายๆเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลเพื่อหลีกเล่ียงอันตรายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์ในตอนท้าย 

 
ภาพที่ 2-18    ภาพตัวอย่าง clip เตือนภัย  เรื่อง เตือนภัยลานจอดรถ  
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=BujsJEzSrvM 
 

จุดเด่นของงานท่ีน ามาศึกษา 
1. มีมุมกล้องท่ีแปลกและน่าสนใจ  
2. มีบรรยากาศท่ีน่าสนใจ 
3. เนื้อเรื่องน่าสนใจ โดยมีเหตุการณ์ท่ีสมควรและไม่สมควรท ามาน าเสนอ 
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แนวทางในการน ามาปฏิบัติใช้ในโครงการ 
1. น าเรื่องบางส่วน มาเป็นแนวทางในการคิดเรื่องของตน 
2. น าเทคนิคการใช้มุมกล้องท่ีน่าสนใจมาใช้ 
3. น าบรรยากาศและสถานท่ีมาประยุกต์ใช้ในงานของตน 
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บทท่ี 3 

 

ข้ันตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนินการ 
 

ในการจัดท าโครงการจุลนิพนธ์ของผู้จัดท านั้น จ าเป็นท่ีจะต้องมีการเตรียมการ
ด าเนินการและการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อท่ีจะให้โครงการของผู้จัดท านั้นเป็นไปตามแผนการท่ี
ก าหนด เนื่องจากหากการท างานมีการล่าช้าหรือไม่มีการเตรียมงานท่ีดี จะส่งผลให้โครงการของ
ผู้จัดท านั้นไม่สมบูรณ์และอาจเกิดปัญหาข้ึนได้ โดยจะด าเนินงานตามแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 
แนวคิด (Concept) 

การจัดท าจุลนิพนธ์ครั้งนี้ มีแนวคิดจากการสร้างส่ือภาพยนตร์เคล่ือนไหวแบบผสม 
ระหว่าง 2มิติ และ3มิติ มีเรื่องราวท่ีสนุกสนาน ดูแล้วเพลิดเพลิน พร้อมท้ังยังสอดแทรกสาระ และ
วิธีการแก้ปัญหาในกรณีต่างๆอีกด้วย  จึงอยากน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิง และโจรคนหนึ่ง โดย
เรื่องราวจะแบ่งออกเป็น 3ตอน แต่ละตอนจะแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์อันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการไม่
ระมัดระวังตนเอง และเมื่อหลังจากนั้นเนื้อเรื่องจะน าเสนอวิธีที่ควรปฏิบัติเมื่อเจอกับเหตุการณ์นั้นๆ 

จึงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภัยต่างๆท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
จากการใช้ชีวิตประจ าวันของคนส่วนมาก และเหตุการณ์แปลกๆท่ีเหล่าผู้ไม่ประสงค์ดีได้ใช้เพื่อหา
ประโยชน์ 

 
การค้นคว้าข้อมูล (Research) 

การค้นคว้าข้อมูลเริ่มจาก เมื่อเราได้แนวคิดในการท างานแล้ว จึงน ามาวิเคราะห์แนวคิด
ต่างๆ ประกอบกับข้อมูลเบ้ืองต้นกับจนได้เป็นเนื้อเรื่องและเรื่องราวของตัวละคร ท่ีต้องการน าเสนอ 
โดยเรื่องนี้จะเกี่ยวกับภัยอันตรายต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นได้  
 
การพัฒนาเร่ือง (Story) 

เนื่องจากเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวกับภัยอันตรายต่างๆ จึงท าให้เป็นเรื่องท่ีค่อนข้างเครียด
เล็กน้อย ท าให้ผู้จัดท าต้องท าการสอดแทรกมุขตลก และการแสดงท่าทางท่ีดูเกินจริง รวมท้ังวิธี
น าเสนอท่ีแตกต่างจาก animation เรื่องอื่นๆ และส่ิงท่ีผู้จัดท าต้องการให้ผู้ท่ีได้รับชม ได้รับสาระอัน
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เป็นประโยชน์ จึงได้ใช้วิธีการน าเสนอท่ีมีการแสดงเปรียบเทียบให้ผู้ชมได้เห็นว่า โดยปกติคนท่ัวไปจะ
ท าเช่นไร และส่ิงท่ีคุณควรท าจริงๆแล้วเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
ลักษณะทางกายภาพ 

จะค้นคว้าในส่วนของสถานท่ีท่ีผู้ไม่ประสงค์ดีนิยมใช้เป็นสถานท่ีในการก่อเหตุ  โดย
สถานท่ีดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นสถานท่ีท่ีค่อนข้างเปล่ียวไม่ค่อยมีผู้คน เพื่อสะดวกในการก่อเหตุ 
ดังนั้นบรรยากาศภายในเรื่องจึงจะเป็นตอนกลางคืน โดยเน้นบรรยากาศภายในงานเป็นช่วงกลางคืน
ใช้โทนสีน้ าเงิน เทา และม่วงเป็นสีหลักในการสร้างบรรยากาศ 
 
ลักษณะของตัวละคร 

ภายในเรื่องจะมีตัวละครที่ใช้ด าเนินเรื่องเพียง2ตัว นั่นคือตัวละครผู้หญิง และโจร  โดย
จะเริ่มจากศึกษาจากผู้คนรอบๆตัว จากอินเทอร์เน็ต ดูจากภาพยนตร์ และแอนิเมชันเรื่องอื่นๆ โดย
เลือกใช้ตัวละครที่เป็นสัตว์ในการด าเนินเรื่องเพื่อให้มีความน่ารักมากยิ่งขึ้น  

 
การพัฒนาตัวละครและฉาก 
การออกแบบตัวละคร  

1. ตัวละครโจรนั้น ได้ออกแบบให้เป็นสุนัขอ้วนท่ียืนสองขาเหมือนมนุษย์ แนวทางของ
การออกแบบคือ ใหม้ีการแต่งกายเป็นโจร โดยจะมีเส้ือลายขวางสีขาวด า และหมวกอยู่บนหัว และมีสี
หน้าเคร่งเครียดตลอดเวลา โดยจะใส่ความเป็นการ์ตูนเข้าไปให้เป็นไปตามสไตล์ของงาน ในตอนแรก
แบบร่างตัวละครโจร จะมีการออกแบบเป็นสัตว์สองชนิด  
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ภาพที่ 3-1    ภาพตัวอย่างอ้างอิงโจรในรูปแบบการ์ตูน 
ที่มา: job passport. 6 ข้อควรท า เพื่อปกป้องบ้านคุณจากโจรและขโมย. เข้าถึงเม่ือ 14 มิถุนายน  
2556. เข้าถึงได้จาก http://www.job-passport.com/th/tip_and_trick_detail.php?id=3 
52 

 
ภาพที่ 3-2    ภาพแบบร่างตัวละครโจร 



28 

 
ภาพสุดท้ายของตัวละครโจร  จะเลือกแบบสุนัข โดยจะใส่เส้ือยืดลายขวางสีขาวด า ใส่

หมวกสีด า ลงพุง และมีสีหน้าเคร่งเครียด 
 

 
 

ภาพที่ 3-3    ภาพแบบร่างตัวละครโจร ครั้งท่ี 2 
 

2. ตัวละครผู้หญิง เป็นกวาง ผูกโบว์ ใส่สร้อยไข่มุก เส้ือสีชมพู กระโปรงสีขาว แนวทาง
ของการออกแบบ  ออกแบบกวางแต่ยืนสองขาคล้ายมนุษย์ แต่จะใส่ความเป็นการ์ตูนผสมลงไปด้วย 
เพื่อให้ดูเป็นการ์ตูนตามสไตล์ของงาน  
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ภาพที่ 3-4    ภาพตัวอย่างอ้างอิงสัตว์ชนิดต่างๆ 
ท่ีมา : Kayla skogh. animal-children. เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://kaylaskogh.blogspot.com/2012/02/animal-children.html 
 

แบบร่างตัวละครกวาง  ออกแบบใหดู้เป็นผู้หญิงน่ารัก อ่อนแอ และติดมือถือ  
 

 
 

ภาพที่ 3-5    แบบร่างตัวละครกวางครั้งท่ี 1 
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การออกแบบฉาก (Scene Design) 

จะแบ่งออกเป็น 3สถานท่ี ซึ่งได้แก่ ซอยเปล่ียว ลานจอดรถในห้างสรรพสินค้า และถนน
เปล่ียว 

 
ภาพที่ 3-6    ฉากซอยเปล่ียวที่ออกแบบ 

 

 
ภาพที่ 3-7    ฉากลานจอดรถท่ีออกแบบ 
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ภาพที่ 3-8    ฉากถนนเปล่ียวที่ออกแบบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 
Storyboard 
ตารางท่ี 3-9    storyboard (1) 
 

 

Scale : Close up 
Angle : Frontal 
Camera : Zoom In 
Action : กล้อง Zoomมาที่โจร 
ขณะท่ีก าลังแอบอยู่มุมตึก 

Scale : Medium Shot 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : กวางโดนปล้น 
Script : เม่ือคุณต้องพบกับ
เหตุการณ์อันตรายเพียงล าพัง 

Scale : Close up 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : กวางให้กระเป๋ากับโจร 
Script : ไม่ว่าใครก็คงต้องท าแบบ
นี้ 

Scale : Medium Shot 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : rewind เหตุการณ์ 
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ตารางท่ี 3-10    storyboard (2) 
 

 
 

Scale : Medium Shot 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : กวางขว้างกระเป๋าออกไป 
Script : แต่ในความเป็นจริงแล้ว
คุณควรโยนของมีค่าออกไปให้ไกล
ตัวมากที่สุด 

Scale : Close up 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : โจรเคลิ้มตาม
กระเป๋า 
Script : เพือ่หลีกเลี่ยง
อันตรายที่อาจจะเกิดกับตัวคุณ 

Scale : Close up 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : กระเป๋าลอยเข้าไป
ในหน้าต่าง 

Scale : Medium Shot 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : โจรกระโดดตาม   
กระเป๋าเข้าไป 
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ตารางท่ี 3-11    storyboard (3) 
 

 
 

Scale : Wide Shot 
Angle : Low angle 
Camera : Tilt Up 
Action : กล้องเลื่อนขึ้นเพื่อแสดง
ให้เห็นชื่อสถานที ่

Scale : Medium Shot 
Angle : Eye Level 
Camera : Still Shot 
Action : กวางเดินเล่นมือถือขณะ
เดินกลับไปที่รถ 

Scale : Close up 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : โจรแอบซุ่มดูอยู่ที่หลัง
เสา 

Scale : Medium Shot 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : โจรแอบขึ้นรถโดยที่
กวางไม่รู้ตัว 
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ตารางท่ี 3-12    storyboard (4) 
 

 
 

Scale : Close up 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : กวางโดนโจรปล้น 
Script : รู้สึกว่าอันตรายใช่ไหม
คะ? 

Scale : Medium Shot 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : rewind เหตุการณ์ 
Script : เรื่องแบบน้ีจะไม่เกิดขึ้น ถ้าใน
ระหว่างที่คุณเดินกลับมายังลานจอดรถ 

Scale : Close up 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : กวางล็อคประตู 
Script : ได้ตรวจสอบรอบๆแล้วว่า
ปลอดภัย และเมือ่เขา้รถก็ควรล็อครถ
ในทันที 

Scale : Medium Shot 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : รถว่ิงผ่านมา 
Script : ยุคนี้มีอันตรายหลาย
รูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่ กรณีนี้ 
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ตารางท่ี 3-13    storyboard (5) 
 

 
 

Scale : Medium Shot 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : rewind เหตุการณ์ 
Script : สิ่งที่ควรท าเมือ่เกิด
เหตุการณ์เช่นน้ีคือ โทรศัพทห์า
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

Scale : Close up 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : รถถูกชน 

Scale : Medium Shot 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : ถูกโจรปล้น 
Script : คิดไม่ถึงใช่ไหมคะ? 

Scale : Wide Shot 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : กวางลงมาจาก
รถ 
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ตารางท่ี 3-14    storyboard (6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scale : Close up 
Angle : Frontal 
Camera : Still Shot 
Action : กวางโทรหาเจ้าหน้าที ่
Script : เพือ่ความปลอดภัยของ
ตัวคุณเอง 
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แผนการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 3-15    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน (เดือน) 
เดือน ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
สัปดาห์ที่ 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 
Research and references               
Story design               
Character and scene design               
Story board               
Sound research               
Animatic storyboard               
Character and scene model               
Character rigging               
Final Image               
Animation 30%               
Animation 70%               
Animation 100%               
Shading Lighting and Rendering               
Compositing and VFX               
Sound               
Environment               
Complete               
Thesis Document               
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บทท่ี 4 

ข้ันตอนการผลิต 
 

 หลังจากก าหนดแผนการด าเนินงานตามตารางข้างต้นนี้แล้ว  ท าให้ผู้จัดท าสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีข้ันตอน แบบแผน และบริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม ขั้นตอนต่อไปคือการ
ด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้ 
 
การสร้างโมเดล  (Modeling) 

เมื่อเรามีแบบร่างตัวละครที่ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้ว จึงน ามาสร้างเปนนห่่นจ าลอง เปนน
รูปร่างสามมิติตามแบบท่ีเราได้ร่างไว้ โดยใช้โปรแกรม  Autodesk Maya 

1. ตัวละครโจร 

 
ภาพที่ 4-1    ภาพโมเดลตัวละครโจร 
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ภาพที่ 4-2  ภาพ Wireframe โมเดลตัวละครโจร 

 

 
ภาพที่ 4-3  ภาพโมเดลตัวละครโจรแบบแสดง Shader 
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2. ตัวละครกวาง 

 
 ภาพที่ 4-4    ภาพโมเดลตัวละครกวาง 

 

 
ภาพที่ 4-5  ภาพ Wireframe โมเดลตัวละครกวาง 
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ภาพที่ 4-6  ภาพโมเดลตัวละครกวางแบบแสดง Shader 
 
การวาดและลงสีฉาก ( Background Design) 

ในผลงานช้ันนี้นั้น มีเพียงตัวละครท่ีจะมีลักษณะเปนนรูปแบบสามมิติ ในส่วนของฉากจึง
สร้างขึ้นตามแบบร่าง โดยใช้โปรแกรม illustrator เนื่องจากเปนนภาพในรูปแบบ vector ท าให้เรา
สามารถขยายภาพได้โดยไม่เกิดปัญหา 

 
ภาพที่ 4-7   ฉากภายในซอยเปล่ียว 



43 

 

 
ภาพที่ 4-8    ฉากภายในลานจอดรถ 

 
 

 
 

ภาพที่ 4-9    ฉากถนนเปล่ียว 
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การวางระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวละคร (Rigging) 

การ Rigging ขั้นตอนนี้จะเปนนการท าให้โมเดลตัวละครสามารถเคล่ือนไหวได้ จึงจะต้องมี
การวางกระดูกให้กับโมเดล ซึ่งขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วย การวาง  Joints ตามต าแหน่งต่างๆ ของ
โมเดลตามท่ีต้องการ และจะมีการใส่ Controllers เพื่อใช้ในการควบค่ม joints จากนั้นจะมีการต้ังค่า
ระหว่างตัว Joints และ Controllers เพื่อให้สามารถท างานรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่าย
ต่อการ Animate และรวมไปถึงการท าให้โมเดลเคล่ือนไหวไปตาม Joints ท่ีเรียกว่า Skin Weight 
และการ Blend shape หน้าของตัวละคร เพื่อให้ตัวละครสามารถแสดงสีหน้าส่ืออารมณ์ได้
หลากหลาย  

 
ภาพที่ 4-10    ตัวละครโจร แบบแสดง Joint และControllers 
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ภาพที่ 4-11    ตัวละครกวาง แบบแสดง Joint และControllers 

 

 
ภาพที่ 4-12    ภาพตัวอย่างโมเดล ท่ีใช้ในการ Blend shape 
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การก าหนดพื้นผิว การจัดแสง และการประมวลผล (Shading, Lighting, Rendering / SLR) 

1. การก าหนดพื้นผิว (Shading) 
ในงานนี้เปนนงานสไตล์การ์ตูน  จึงใช้ Shade ท่ีไม่ซับซ้อนมากนัก ส่วนใหญ่จะใช้ผิวของวัตถ่ชนิด 
Lambert ในส่วนใบหน้าของตัวละครนั้น จะใช้การ paint effect และในส่วนอื่นๆจะท าการปรับค่า 
ของพื้นผิวให้มีลักษณะท่ีคล้ายกับ 2D โดยการปรับค่าของ diffuse ให้มีค่าเท่ากับ 0 และปรับค่า 
ambient color ให้มีค่าสูงส่ด 

 
ภาพที่ 4-13    ภาพแสดง การปรับค่าให้มีลักษณะเปนน flat shade 

 

 
ภาพที่ 4-14    ภาพแสดง Paint textures 
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2. การจัดแสง (Lighting) 

ในงานช้ินนี้ เนื่องจากเปนนflat shade แสงจึงไม่ค่อยส่งผลกับวัตถ่มากนัก แต่จะเน้นไปในเรื่องทิศทาง
ของแสง และเงาเพื่อให้ตัวละครดูไม่แบนจนเกินไป 

 

ภาพที่ 4-15    ภาพแสดงตัวอย่างการจัดแสง 

 

 
ภาพที่ 4-16    ภาพแสดงตัวอย่าง แสง เงา ท่ีเกิดขึ้นกับตัวละคร 
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การสร้างการเคลื่อนไหว (Animate) 

การ Animate ขั้นตอนนี้ ส าหรับในงานนี้จะเริ่มจากการก าหนดท่าทางหลัก (Pose To 
Pose) แล้วจึงก าหนด In Between ของท่าทาง เพื่อให้ตัวละครมีการเคล่ือนไหวท่ีต่อเนื่อง  

 

 
 

ภาพที่ 4-17   ภาพส่วนหนึ่งของการ Animate (1) 

 
 

 
 

ภาพที่ 4-18    ภาพส่วนหนึ่งของ Animate (2) 
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3. การประมวลผล (Rendering) 

เนื่องจากประสบปัญหาในการ render รูปแบบ mental ray ท าให้งานช้ินนี้ใช้การ Render เปนน
รูปแบบ Maya software ซึ่งใช้ Quality Preset เปนน Production ขนาดภาพ Size HD 720 โดย
แยก Render เฉพาะตัวละคร เนื่องจากฉากท้ังหมดเปนนรูปแบบการ์ตูน 2D 

 
ภาพที่ 4-19    ภาพแสดง การต้ังค่า Render 

 
การตัดต่อภาพยนตร์ (Video Composite) 

เมื่อได้ภาพที่ Render แล้ว จึงน ามาตัดต่อในโปรแกรม Adobe After Effects เพื่อเรียง
ภาพ และท าการใส่ solid สีต่างๆแล้วปรับเปนนรูปแบบ multiply เพื่อควบค่มแสงโดยรวมของภาพ 
ตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อให้มีบรรยากาศท่ีแตกต่างกันออกไป 

 
ภาพที่ 4-20    ภาพแสดงตัวอย่างบรรยากาศตอนท่ี 1 
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ภาพที่ 4-21    ภาพแสดงตัวอย่างบรรยากาศตอนท่ี 2 
 

 
ภาพที่ 4-22    ภาพแสดงตัวอย่างบรรยากาศตอนท่ี 3 

 

การตัดต่อเสียงประกอบ (Sound Editing) 
ขั้นตอนส่ดท้ายของการท างาน คือการน าวีดีโอท่ีตัดต่อเรียบร้อยแล้ว มาใส่เสียงประกอบ

ให้เข้ากับภาพ โดยจะใช้โปรแกรม after effect ซึ่งการใส่เสียง เปนนส่ิงส าคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะจะ
ช่วยให้งานสามารถส่ืออารมณ์ ผู้ชมจะได้รับอรรถรสมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 4-23    ภาพแสดงตัวอย่างการใส่เสียงประกอบ 
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บทท่ี 5 

 

การศึกษาเทคนิคเฉพาะด้าน 
 

ในแอนิเมชันเรื่องนี้ มีส่วนท่ีผู้จัดท ำไม่เคยท ำมำก่อน จึงต้องศึกษำเพิ่มเติมเป็นพิเศษ 
ดังนี้  
 
1. การท า flat shade 

เนื่องจำกฉำกเป็น 2มิติ และมีควำมเป็นกำร์ตูนสูง จึงต้องท ำกำรปรับค่ำshadeของ
model ให้มีลักษณะคล้ำย 2มิติ เพื่อควำมกลมกลืน ดังภำพ  

 
ภำพที่ 5-1    ตัวอย่ำงภำพ Render แบบflat shade 
 

จำกภำพ จะสังเกตว่ำในโมเดลจะมีลักษณะค่อนข้ำงแบน แต่มีแสงเงำเล็กน้อย และมี
สีสันท่ีสดใสและสว่ำงมำกกว่ำปกติ 

 
ขั้นตอนในการปรับค่า ให้เป็น flat shade 

ในกำรปรับค่ำนั้น จะมีกำรปรับค่ำเพียงค่ำของ Diffuse และค่ำของ Ambient color 
เท่ำนั้น โดยกำรปรับค่ำของ Diffuse ให้มีค่ำเท่ำกับ 0 และปรับค่ำของ Ambient color ให้มีค่ำสูงสุด 
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ภำพที่ 5-2    ภำพกำรปรับค่ำ Diffuse และ Ambient color 
 
2. การผสมงาน 3มิติ เข้ากับ 2มิติ 

ภำยในเนื้อเรื่องนั้นเป็นกำรรวมกันระหว่ำง กำร์ตูน 2มิติ และ3มิติ เข้ำด้วยกัน โดยท่ีตัว
ละครนั้นเรำจะท ำกำร render ออกมำแบบไม่เอำพื้นหลัง โดยกำรต้ังค่ำให้เซฟไฟล์เป็น ไฟล์.png 
เนื่องจำกจะท ำให้ภำพพื้นหลังโปร่งแสง 

 
ภำพที่ 5-3    ภำพกำร render เป็นไฟล์ .png 
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ภำพที่ 5-4    ภำพตัวอย่ำงไฟล์ .png ท่ี render ออกมำ 

 

หลังจำกท่ีเรำ render แล้ว ก็น ำภำพท่ีเรำ render มำรวมเข้ำกับ ภำพฉำก 2มิติ ท่ีเรำ
ได้วำดไว้ ด้วยโปรแกรม Adobe After effect 

 
ภำพที่ 5-5    ภำพตัวอย่ำงฉำก2มิติท่ีจะน ำมำรวม 
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ภำพที่ 5-6    ภำพตัวอย่ำงไฟล์รูป 3มิติท่ี Renderออกมำ 

 

 
ภำพที่ 5-7    ภำพตัวอย่ำงกำรรวมไฟล์ .png เข้ำกับไฟล์ท่ี render ออกมำ 
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ภำพที่ 5-8    ภำพตัวอย่ำงเมื่อน ำมำรวมเข้ำด้วยกัน 
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บทท่ี 6 
ผลการด าเนินงาน ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลจากการท าโครงการจุลนิพนธ์ครั้งนี้  การท างานเสร็จสมบูรณ์ตามก าหนด แต่อาจจะมี
การเปล่ียนแปลงเนื้อเรื่องบ้างเล็กน้อย แต่ก็ออกมาค่อนข้างสมบูรณ์ โดยจากการท างานครั้งนี้ท าให้
ผู้จัดท าได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและได้เรียนรู้ขั้นตอนการท างานแอนิเมชันท่ีถูกต้อง และยังได้รับ
ความรู้ใหม่ๆจากผู้ท่ีมีความช านาญ และผู้จัดท าได้รวบรวมภาพผลการด าเนินงานในโครงการจุลนิพนธ์
มาแสดงไว้ในล าดับต่อไปดังนี้ 
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ภาพที่ 6-1    ภาพแสดงผลการด าเนินงาน (1)  
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ภาพที่ 6-2    ภาพแสดงผลการด าเนินงาน (2) 
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ภาพที่ 6-3    ภาพแสดงผลการด าเนินงาน (3) 

ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ไข 
1. คาแรคเตอร์ท่ีออกแบบมานั้น มีลักษณะของลูกตาท่ีไม่ได้เป็นลักษณะปกติ ท าให้

ขยับลูกตาได้ค่อนข้างจ ากัด  
แก้ไขโดยการ ปรับเปล่ียนวิธีในการควบคุมลูกตาให้ครอบคลุมกับการท างานมากท่ีสุด 
2. ด้วยเวลาท่ีจ ากัด การท า Blend shape หน้าของตัวละครออกมาไม่สมบูรณ์ ท าให้

การแสดงสีหน้าของตัวละครนี้ ท าได้น้อย จึงขาดอรรถรสในการส่ืออารมณ์  
แก้ไขโดยการ ใส่ความตลกในลงไปในส่วนอื่นๆของงานเพื่อทดแทนการแสดงสีหน้าท่ี 

ค่อนข้างจ ากัด 
3. ใช้มุมกล้องค่อนข้างยาก เนื่องจากฉากเป็นลักษณะของ 2มิติ ท าให้การขยับกล้อง

ค่อนข้างมีข้อจ ากัด  
แก้ไขโดยการ ขยับกล้องให้น้อยท่ีสุด 
4. พบปัญหาในการ Render เนื่องจากไม่สามารถ render เป็นแบบ mental ray ได้ 
แก้ไขโดยการ เปล่ียนการrender เป็นแบบ Maya software ซึ่งอาจมีความรวดเร็ว

มากกว่า แต่ก็มีความละเอียดท่ีน้อยกว่าเช่นกัน 
5. เนื่องจากงานส่วนใหญ่จะเป็น 2มิติ ท าให้การใส่ไฟใน โปรแกรม maya นั้นมี

ลักษณะค่อนข้างขัดกับผลงาน  
แก้ไขโดยการ ท าแสงเงาบางส่วนในขั้นตอนการของ composite จึงท าใหก้าร 

ด าเนินงานในส่วนนี้มีความล่าช้า 
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ข้อจ ากัดในการศึกษา 

1. โปรแกรมที่ใช้มีข้อจ ากัด และไม่สามารถด าเนินงานในบางขั้นตอนได้ 
2. คอมพิวเตอร์ ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอท่ีใช้ในการท างานด้านนี้  ท าให้การ

ท างานพบปัญหาบ่อยครั้ง และเกิดความล่าช้า 
3. ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในคณะ ไม่เพียงพอ จึงต้องหาแหล่งข้อมูลอื่นๆมาศึกษา

เพิ่มเติม รวมท้ังถามผู้รู้เพื่อให้การท างานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและทันตามเวลาก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. งานด้านภาพยนตร์แอนนิเมชัน 3มิติเป็นงานท่ีใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่างหนัก จึงควร
มีคอมพิวเตอร์ ท่ีมีคุณภาพสูงมากๆ 

2. การท างานสร้างไฟล์งานควรท าอย่างเป็นระบบ และต้ังช่ือไฟล์ท่ีเป็นภาษาอังกฤษจะ
ได้ไม่ติดปัญหาเมื่อเรียกใช้ในบางโปรแกรม 

3. แบ่งเวลาการท างานอย่างเป็นระบบ วางตารางการท างานให้เหมาะสมกับ
ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้งานเสร็จทันตามก าหนด  
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