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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อน
สภาพสังคมเมืองในปัจจุบันที่ทุกคนต่างใช้ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายความเร่งรีบ สังคมขาดความ
เอ้ือเฟ้ือต่อกันท าให้คนในสังคมต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ชีวิตตนเองอยู่รอดจึงท าให้มุมมองของผู้คน
เปลี่ยนไป เกิดความกลัว ระแวง และไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ผู้จัดท าจึงน าเสนอเรื่องราวผ่านตัวละคร
สาวออฟฟิศที่มีนิสัยขี้กลัว เมื่อเธอต้องตกอยู่ในสถานการณ์อันน่าหวาดกลัวที่ต้องเจอคนขับแท็กซี่น่า
โหด พฤติกรรมน่าสงสัยบนรถแท็กซี่ และการเอาตัวรอดจากภัยอันตรายของสาวออฟฟิศที่ต้องหนี
คนขับแท็กซี่สาวประเภทสองหน้าโหด 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในสภาพสังคมเมืองปัจจุบันที่ทุกคนต่างใช้ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายความเร่งรีบ สังคม
ขาดความเอ้ือเฟ้ือต่อกันท าให้คนในสังคมต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ชีวิตตนเองอยู่รอดจึงท าให้มุมมอง
ของผู้คนเปลี่ยนไป เกิดความกลัว ระแวง และไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน จากแนวคิดนี้จึงน าเสนอเรื่องราว
ออกมาเพ่ือสะท้อนสังคมและให้ก าลังใจคนในสังคมท่ีต้องพบเจอเรื่องต่าง ๆ มากมายในแต่ละวัน ให้มี
ความสุขกับชีวิตในสังคมด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสะท้อนแนวคิด และการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน 
2. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมได้ใช้ชีวิตด้วยมุมมองที่มีความสุขมากข้ึน 
3. เพ่ือให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้ข้อคิดจากแอนิเมชันเรื่องนี้ 
4. เพ่ือการพัฒนาทักษะฝีมือและการน ามาประยุกต์ใช้ในงาน 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

เป็นเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องสั้นแนวสะท้อนสังคม มีความยาว2 นาทีครึ่ง     
มีตัวละครทั้งหมด 2 ตัว และฉากที่ด าเนินเรื่อง 2 ฉากด้วยกัน เหตุการณ์เกิดในเมืองหลวงที่มีความ
เจริญ โดยโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ ได้แก่ 

1. โปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Maya ใช้ส าหรับ เทคนิคการสร้าง 3d Animation 
2. โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe Affects ใช้ส าหรับการ Composite ภาพเคลื่อนไหว 
3. โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe Photoshop ใช้ส าหรับเทคนิค Texture Painting 
 

ขั้นตอนการศึกษา 
1. ก าหนดหัวข้อและขอบเขตของโครงการ 
2. ศึกษาข้อมูลและเทคนิค เพ่ือเป็นแนวทางในการท าโครงการจุลนิพนธ์ 
3. ออกแบบตัวละคร ฉากและองค์ประกอบอื่นๆ รวมไปถึงโทนสีที่จะใช้ในโครงการ 
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4. ออกแบบ Story Board และวางมุมกล้อง 
5. น า Story Board มาท า Animatic เพ่ือดู Timeline ความเคลื่อนไหวและมุมกล้อง 
6. ออกแบบ Key Visual เพ่ือดูสีและโทนของงานว่าจะเป็นไปในทศิทางไหน 
7. สร้างโมเดลของตัวละคร ฉาก และองค์ประกอบอื่นๆ 
8. ท า Texture ของตัวละคร ฉากและองค์ประกอบอื่นๆ 
9. ทดสอบ Lighting โดยอ้างอิงจาก Key Visual 
10. Render Test ในแต่ละฉากออกมา เพ่ือทดสอบก่อนจะเริ่มท าการ Render จริง 
11. น าภาพที ่Render ออกมาเสร็จสมบูรณ์แล้ว เข้าโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท าการ 

Composite ต่อไป 
12. จัดท าเอกสาร สรุปประเมินผลจุลนิพนธ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ผู้ชมตระหนักถึงแนวคิด และการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน 
2. สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม ท าให้ใช้ชีวิตด้วยมุมมองที่มีความสุขมากขึ้น 
3. ผู้ชมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้ข้อคิดจากแอนิเมชันเรื่องนี้ 
4. สามารถพัฒนาทักษะฝีมือและการน ามาประยุกต์ใช้ในงานของตนได้ 

 
เนื้อเรื่องย่อ 

วันหนึ่งมีสาวสวยวัยท างานแต่งตัวดี ยืนรอเรียกรถแท็กซี่อยู่ ริมถนนเธอรออยู่สักครู่ก็มี
แท็กซี่คันหนึ่งรับเธอไป เมื่อเธอข้ึนไปบนรถก็พบว่าคนขับนั้นรูปร่างสูงใหญ่ น่าตาน่ากลัว เธอพยายาม
ท าตัวให้เป็นปกติทั้งที่รู้สึกกลัวมาก เธอเริ่มหาอะไรท าเพ่ือไม่ให้ตัวเองรู้สึกฟุ้งซ่านเธอหยิบ
เครื่องส าอางออกมากจากกระเป๋าเพ่ือเติมหน้าตัวเอง ก็พบว่าคนขับแอบมองเธอมาจากทางกระจก
หลัง พอสบตาเข้ากับเธอเขาก็หลบตา ด้วยความตกใจเธอจึงเผลอท าลิปสติกล่วงหล่นไปที่พรมบนรถ
เมื่อเธอก้มลงไปเก็บเธอก็ต้องตกใจมากยิ่งขึ้นอีกเมื่อเธอเห็นรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงตรงใต้ที่นั่งคนขับ 
ม้วนสกอตเทปและหนังสือแฟชั่นชุดว่ายน้ า โผล่ออกมา เธอรู้สึกกลัวและกังวลมากยิ่งขึ้นเธอพยายาม
ไม่สนใจและส ารวจบริเวณรอบตัวรถก็ยิ่งเกิดความกลัวมากขึ้น เมื่ออยู่ ๆ คนขับก็ล็อคประตูรถทั้งหมด 
บรรยากาศในรถที่เงียบไม่มีการพูดคุยสนทนา มีเพียงเสียงวิทยุที่ชวนน่าอึดอัดมันยิ่งท าให้เธอรู้สึก
กดดันและหวาดกลัวมากขึ้น เมื่อเธอมองไปที่กระจกหลังอีกครั้งก็พบว่าคนขับยังคงแอบมองเธออยู่
เธอหลบตาทันทีเธอเริ่มท าอะไรไม่ถูกเธอจึงหยิบโทรศัพท์ออกมาเล่นเพ่ือควบคุมสติเธอเลื่อน ๆ อ่าน
สิ่งที่โพสอยู่ในโทรศัพท์ไปเรื่อย ๆ แล้วก็ต้องตกใจมากกว่าเดิมเมื่อพบว่ามี ข่าวแท็กซี่ฆ่าโหดสาว
ออฟฟิศขึ้นมาเธอรู้สึกกลัวอย่างสุดขีด พลันสายตาเธอเหลือบไปเห็นสายเสื้อชั้นในผู้หญิงที่ใต้ที่นั่ง
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คนขับเธอมองไปที่กระจกหลังอีกครั้งคนขับยังคงแอบมองเธอ เธอตัดสินใจบอกให้คนขับหยุดรถรีบ
จ่ายค่าโดยสารอย่างรวดเร็วแล้วรีบลงมาจากรถแท็กซ่ีทันที 

เมื่อลงมาจากรถได้เธอก็รู้สึกโล่งใจแต่ทันใดนั้นเองคนขับรถแท็กซี่กับหยุดรถและเดินตาม
เธอลงมาเธอกลัวมากจึงรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเธอวิ่งหนีคนขับก็วิ่งตาม ความกลัวท าให้เธอวิ่งหนี
จนกระทั่งเธอวิ่งมาถึงซอยตันเธอไม่มีหนทางที่จะหนีอีกแล้วคนขับเดินเข้ามาใกล้เธอเรื่อย ๆ เมื่อ
คนขับเดินมาถึงตัวเธอ เธอกรีดร้องด้วยความกลัวสุดขีด แล้วเธอก็ต้องตกใจ เมื่อพบว่าคนขับยื่น
กระเป๋าถือที่เธอรีบลงมาจากรถจนลืมไว้ให้ เธอรู้สึกงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้นเองแมลงสาบตัว
หนึ่งก็วิ่งเข้ามาตรงที่เธอและคนขับแท็กซี่ยืนอยู่เมื่อคนขับแท็กซี่เห็นเจ้าแมลงสาบ เขาตกใจกระโดด
หลบหนีอย่างหวาดกลัวด้วยท่าทางคล้ายผู้หญิงแล้ววิ่งหนีไป ความจริงแล้วที่คนขับแอบมองเธอบ่อย 
ๆ นั้น เพราะเธอแต่งตัวได้เหมือนกับสไตล์ที่เขาชื่นชอบและสนใจอยู่เท่านั้นเอง เมื่อทั้งคู่ปรับความ
เข้าใจกันแล้วเธอและเขาจึงเป็นเพื่อนคุยกันเรื่องแฟชั่นอย่างสนุกสนาน 



 

บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจุลนิพนธ์เรื่องนี้ ผู้จัดท าได้มีแนวคิดด้านการ
ท างานและศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางน ามาประยุกต์ใช้ในโครงการจุลนิพนธ์ 
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และสวยงามของชิ้นงานมากขึ้น 

 
ทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
การเขียนบทภาพยนตร์ 

บทภาพยนตร์ คือ แบบร่างของการสร้างภาพยนตร์ บทภาพยนตร์จะมีการบอกเล่า
เรื่องราวว่า ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร และต้องสื่อความหมายออกมาเป็นภาพ โดยใช้ภาพเป็นตัวสื่อ
ความหมาย เป็นการเขียนอธิบายรายละเอียดเรื่องราว เมื่อได้โครงสร้างเรื่องที่ชัดเจนแล้วจึงน า
เหตุการณ์มาแตกขยายเป็นฉากๆ ลงรายละเอียดย่อยๆ ใส่สถานการณ์ ช่วงเวลา สถานที่ ตัวละคร บท
สนทนา บางครั้งอาจก าหนดมุมกล้องหรือ ขนาดภาพ ให้ชัดเจนเลยก็ได้  (ธงชัย ธรรมเนียมดี. การ
เขียนบทภาพยนตร์สั้น. (ออนไลน์).) 
 
องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ 

1.  เรื่อง (story) หมายถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นและด าเนิน
ไปสู่จุดสิ้นสุด เรื่องอาจจะสั้นเพียงไม่กี่นาที อาจยาวนานเป็นปี หรือไม่รู้จบ (infinity) ก็ได้ สิ่งส าคัญ
ในการด าเนินเรื่อง คือปมความขัดแย้ง (conflict) ซึ่งก่อให้เกิดการกระท า ส่งผลให้เกิดเป็นเรื่องราว 

2.  แนวความคิด (concept) เรื่องที่จะน าเสนอมีแนวความคิด (Idea) อะไรที่จะสื่อให้
ผู้ชมรับรู้ 

3.  แก่นเรื่อง (theme) คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main theme) ของเรื่อง
ที่จะน าเสนอ ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรองๆ (sub theme) อีกก็ได้แต่ต้องไม่ออกนอก
แนวความคิดหลัก 

4.  เรื่องย่อ (Plot) เป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ เรื่องที่
น ามาจากเหตุการณ์จริง เรื่องที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรม หรือแม้แต่เรื่องที่ลอกเลียนแบบมาจาก
ภาพยนตร์อ่ืน สิ่งแรกนั้นเรื่องต้องมีความน่าสนใจ มีใจความส าคัญชัดเจน ต้องมีการมีการตั้งค าถามว่า 
จะมีอะไรเกิดข้ึน (What...if...?) กับเรื่องที่คิดมา และสามารถพัฒนาขยายเป็นโครงเรื่องใหญ่ได้ 
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5.  โครงเรื่อง (treatment) เป็นการเล่าเรื่องล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เหตุการณ์ทุก
เหตุการณ์จะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วย
เหตุการณ์หลัก (main plot) และเหตุการณ์รอง (sub plot) ซึ่งเหตุการณ์รองที่ใส่เข้าไป ต้องผสม
กลมกลืนเป็นเหตุเป็นผลกับเหตุการณ์หลัก 

6.  ตัวละคร (character) มีหน้าที่ด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสิ้นสุดของเรื่อง 
ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ การสร้างตัวละครขึ้นมาต้อง
ค านึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆของตัวละคร
นั้นๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงน า และตัวแสดงสมทบหรือตัวแสดงประกอบ 
ทุกตัวละครจะต้องมีส่งผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ มากน้อยตามแต่บทบาทของตน ตัวเอกย่อมมี
ความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ 

7.  บทสนทนา (dialogue) เป็นถ้อยค าที่ก าหนดให้แต่ละตัวละครได้ใช้แสดงโต้ตอบกัน 
ใช้บอกถึงอารมณ์ ด าเนินเรื่อง และสื่อสารกับผู้ชม ภาพยนตร์ที่ดีจะสื่อความหมายด้วยภาพมากกว่า
ค าพูด การประหยัดถ้อยค าจึงเป็นสิ่งที่ควรท า ความหมายหรืออารมณ์บางครั้งอาจจ าเป็นต้องใช้
ถ้อยค ามาช่วยเสริมให้ดูดียิ่ง ขึ้นก็ได้ 
 
โครงสร้างการเขียนบท 

1.  จุดเริ่มต้น (BIGINNING) ช่วงของการเปิดเรื่อง แนะน าเรื่องราว ปูเนื้อเรื่อง 
2. การพัฒนาเรื่อง (DEVELOPING) การด าเนินเรื่อง ผ่านเหตุการณ์เดียวหรือหลาย

เหตุการณ์ เนื้อเรื่องจะมีความซับซ้อนมากขึ้น 
3. จุดสิ้นสุด (ENDING) จุดจบของเรื่อง แบ่งออกเป็นแบบสมหวัง (Happy ending) ท า

ให้รู้สึกอ่ิมเอมใจ และแบบผิดหวัง (Sad ending) ท าให้รู้สึกสะเทือนใจ 
 
ปัจจัยส าคัญในโครงสร้างบท 

1. แนะน า (INTRODUCTION) คือการแนะน าเหตุการณ์ สถานการณ์ สถานที่ ตัวละคร
สิ่งแวดล้อม และ 

2. เวลาสร้างเงื่อนไข (SUSPENSE) คือการกระตุ้นให้เนื้อเรื่องด าเนินไปอย่างลึกลับมี
เงื่อนไข มีปมผูกมัด ความขัดแย้ง ท าให้ผู้ชมเกิดความสงสัยและสนใจในเหตุการณ์ 

3. สร้างวิกฤตกาล (CRISIS) คือการเผชิญปัญหา วิเคราะห์ปัญหาของตัวละคร และ
หาทางแก้ไข หาทางออก หากตัวละครวนเวียนอยู่กับปัญหานานมากจะท าให้ผู้ชมรู้สึกหนักและเบื่อ
ขึ้นได้ ควรที่จะมีการกระตุ้นจากเหตุการณ์อ่ืนมาแทรกด้วย 



6 

 

4. จุดวิกฤตสูงสุด (CLIMAX) เป็นช่วงเผชิญหน้ากับปัญหาครั้งสุดท้ายที่ถูกบีบกดดัน
สูงสุด ท าให้มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด 

5. ผลสรุป (CONCLUSION) คือทางออก ข้อสรุป ท าให้เกิดความกระจ่าง ภาพยนตร์
บางเรื่องอาจไม่มีบทสรุป ก็เพ่ือให้ผู้ชมน ากลับไปคิดเอง 

 
ขั้นตอนในการเขียนบทภาพยนตร์ 

1. การค้นคว้าหาข้อมูล (research) เป็นขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์อันดับแรกที่ต้อง
ท าถือเป็นสิ่งส าคัญหลังจากเราพบประเด็นของเรื่องแล้ว จึงลงมือค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือเสริม
รายละเอียดเรื่องราวที่ถูกต้อง จริง ชัดเจน และมีมิติมากขึ้น คุณภาพของภาพยนตร์จะดีหรือไม่จึงอยู่
ที่การค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าภาพยนตร์นั้นจะมีเนื้อหาใดก็ตาม (ธนวินท์ ชิยางคบุตร. ขั้นตอนการเขียน
บทภาพยนตร์. (ออนไลน์).) 

2. การเขียนเรื่องย่อ (synopsis) คือเรื่องย่อขนาดสั้น ที่สามารถจบลงได้ 3-4 บรรทัด 
หรือหนึ่งย่อหน้า หรืออาจเขียนเป็น story outline เป็นร่างหลังจากที่เราค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก่อน
เขียนเป็นโครงเรื่องขยาย (treatment) 

3. การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) เป็นการเขียนค าอธิบายของโครงเรื่อง (plot) 
ในรูปแบบของเรื่องสั้น โครงเรื่องขยายอาจใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ 
บางครั้งอาจใช้ส าหรับยื่นของบประมาณได้ด้วย และการเขียนโครงเรื่องขยายที่ดีต้องมีประโยคหลัก
ส าคัญ (premise) ที่ง่าย ๆ น่าสนใจ 

4. บทภาพยนตร์ (screenplay) ส าหรับภาพยนตร์บันเทิง หมายถึง บท (script) ซี
เควนส์หลัก (master scene/sequence) หรือ ซีนาริโอ (scenario) คือ บทภาพยนตร์ที่มีโครงเรื่อง 
บทพูด แต่มีความสมบูรณ์น้อยกว่าบทถ่ายท า (shooting script) เป็นการเล่าเรื่องที่ได้พัฒนามาแล้ว
อย่างมีข้ันตอน ประกอบ ด้วยตัวละครหลักบทพูด ฉาก แอ็คชั่น ซีเควนส์ มีรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง 
เช่น บทสนทนาอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษฉาก เวลา สถานที่ อยู่ชิดขอบหน้าซ้ายกระดาษ ไม่มีตัวเลข
ก ากับช็อต และโดยหลักทั่วไปบทภาพยนตร์หนึ่งหน้ามีความยาวหนึ่งนาที 

5. บทถ่ายท า (shooting script) คือบทภาพยนตร์ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียน 
บทถ่ายท าจะบอกรายละเอียดเพ่ิมเติมจากบทภาพยนตร์ (screenplay) ได้แก่ ต าแหน่งกล้อง การ
เชื่อมช็อต เช่น คัท (cut) การเลือนภาพ (fade) การละลายภาพ หรือการจางซ้อนภาพ (dissolve) 
การกวาดภาพ (wipe) ตลอดจนการใช้ภาพพิเศษ (effect) อ่ืน ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเลข
ล าดับช็อตก ากับเรียงตามล าดับตั้งแต่ช็อตแรกจนกระทั่งจบเรื่อง 

6. บทภาพ (story board)  คือ บทภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่อธิบายด้วยภาพ คล้าย
หนังสือการ์ตูน ให้เห็นความต่อเนื่องของช็อตตลอดทั้งซีเควนส์หรือทั้งเรื่องมีค าอธิบายภาพประกอบ 
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เสียงต่าง ๆ เช่น เสียงดนตรี เสียงประกอบฉาก และเสียงพูด เป็นต้น ใช้เป็นแนวทางส าหรับการถ่าย
ท า หรือใช้เป็นวิธีการคาดคะเนภาพล่วงหน้า (pre-visualizing) ก่อนการถ่ายท าว่า เมื่อถ่ายท าส าเร็จ
แล้ว หนังจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งบริษัทของ Walt Disney น ามาใช้กับการผลิตภาพยนตร์
การ์ตูนของบริษัทเป็นครั้งแรก โดยเขียนภาพ เหตุการณ์ของแอ็คชั่นเรียงติดต่อกันบนบอร์ด เพ่ือให้คน
ดูเข้าใจและมองเห็นเรื่องราวล่วงหน้าได้ก่อนลงมือเขียนภาพ ส่วนใหญ่บทภาพจะมีเลขที่ล าดับช็อต
ก ากับไว้ ค าบรรยายเหตุการณ์ มุมกล้อง และอาจมีเสียงประกอบด้วย  โดยสตอรี่บอร์ดจะประกอบไป
ด้วยรายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวละครอะไรบ้างอยู่ในซีน ตัวละครหรือวัตถุเคลื่อนไหวอย่างไร 
2. ตัวละครมีบทสนทนาอะไรกันบ้าง 
3. ใช้เวลาเท่าไหร่ระหว่างซีนที่แล้วถึงซีนปัจจุบัน 
4. ใช้มุมกล้อง ใช้กล้องอะไรบ้างในซีนนั้นๆ ใกล้หรือไกล หรือใช้มุมอะไร 

 

 
 

ภาพที่ 2-1 ภาพแสดงตัวอย่างการเขียน Storyboard 

ที่มา :       http://blog.eduzones.com/images/blog/supersine/20120616102829.jpg 
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

กรณีศึกษาที่ 1 
ชื่อผลงาน     : Hotel Transylvania 
ผลิตโดย       : SonyPictures Animation 
เป็นเรื่องราวของโรงแรมสุดหรูที่มี "แดรกคูล่า" เป็นผู้ดูแลอยู่ ซึ่งมีเหล่าสัตว์ประหลาด

และครอบครัวของพวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยปราศจากการรบกวนจากมนุษย์ทั้งหลาย 
จนกระทั่งถึงวันเกิดครบรอบ 118 ปีของ "มาวิส" ลูกสาวสุดที่รักของแดรกคูล่า เขาจึงได้เชิญเพ่ือน
พ้องผู้มีชื่อเสียงจากท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็น แฟรงเกนสไตน์ มัมมี่ มนุษย์ล่องหน มนุษย์หมาป่าและคนอ่ืน 
ๆ มาที่โรงแรมของเขาเพ่ือร่วมฉลองวันเกิดให้กับ มาวิส ซึ่งงานเลี้ยงก็ท าท่าจะผ่านไปได้ด้วยดี แต่แล้ว
ก็มี ชายหนุ่ม ผู้มาเยือนโผล่มาท่ีงานอย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อน แล้วก็ดันมาชอบลูกสาวของ แดรกคู
ล่า เข้าอย่างจังจึงเกิดเรื่องโกลาหลและสนุกสนานตามมา 

 

 
 

ภาพที่ 2-2 ภาพตัวอย่างจากผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Hotel Transylvania 
ที่มา :   www.eatsleeplivefilm.com/review-hotel -transylvania 
 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
1. การจัดแสงเวลากลางคืนได้อย่างสวยงามและลงตัว สื่อให้เห็นถึงบรรยากาศปราสาทผี

สิง 
2. มีการเล่าเรื่องที่สนุกสนาน และมีข้อคิดเรื่อง ความรักความห่วงใยของคนในครอบครัว 
3. โมเดลฉาก สวยงาม และมีเอกลักษณ์ของปราสาทผีดูดเลือดที่เน้นสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตก 
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สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
จากเทคนิคการจัดแสง การใช้สีคุมโทนงานในเวลากลางคืนได้อย่างสวยงามภาพดูมีมิติ

น่าสนใจ ผู้จัดท าจึงจะน าเทคนิคการจัดแสง ลักษณะการคุมโทนของภาพมาประยุกต์ใช้ในผลงาน โดย
ให้มีการใช้สี แสงที่เหมาะสมกับเวลา อารมณ์ที่ต้องการสื่อสารกับผู้ชม อีกท้ังเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดในเรื่อง 

 
กรณีศึกษาที่ 2 
ชื่อผลงาน     : Tangled 
ผลิตโดย       : Walt Disney Pictures 
ราพันเซล เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ เมื่อ ฟลินน์ ไรเดอร์  โจรซ่าสุดแสบ แต่

ทว่าหน้าตาดี ที่มีค่าหัวมากที่สุดในอาณาจักร ได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในหอคอยลึกลับ แต่กลับถูกจับเป็น
ตัวประกันซะเอง โดย ราพันเซล สาวสวยสุดซ่า ที่มีผมสีทองสลวยสวยเก๋ ยาวถึง 70 ฟุต เธอท า
ข้อตกลงกับโจรหนุ่มสุดหล่อว่า จะปล่อยเขาไปถ้าเขาสามารถพาเธอออกไปจากหอคอยที่เธอถูกขังอยู่
มานานหลายปีได้ หนุ่มซ่าสาวแสบเลยต้องจับคู่ออกผจญภัย เพ่ืออิสรภาพของตัวเอง โดยมีผู้ร่วมทาง
คือ ม้าคู่หูของ ฟลินน์ และ กิ้งก่าท่ีหวงเจ้าของสุด ๆ ของ ราพันเซล 

 

 
 

ภาพที่ 2-3 ภาพตัวอย่างจากผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Tangled 

ที่มา :       http://onkanya-m202-31.blogspot.com/2013/09/tangled.html 
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วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
1. ตัวละครมีเอกลักษณ์สวยงามน่าสนใจและแสดงถึงบุคลิกของตัวละครออกมาได้อย่าง

ชัดเจนแม้จะไม่มีบทพูด เช่น ม้า ที่เป็นสัตว์ในเรื่องไม่มีบทพูดแต่เราก็สามารถรู้ ได้ว่ามีลักษณะ
นิสัยเป็นอย่างไร 

2. การเคลื่อนไหวของตัวละครเป็นธรรมชาติ  โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของเส้นผม
นางเอก 

3. มุมกล้องถ่ายจากมุมสูงเพื่อการน าสายตาผู้ชมให้เข้าถึงอารมณ์ของภาพยนตร์ 
 

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
จากการศึกษาการเคลื่อนไหวของตัวละครในเรื่องมีความเป็นธรรมชาติ สนุกสนานมี

ชีวิตชีวา และการออกแบบตัวละครมีความน่ารักมีเอกลักษณ์ แสดงถึงความเป็นตัวตนของแต่ละตัว
ละครอย่างชัดเจน จึงจะน าเทคนิคการแอนิเมทการออกแบบท่าทาง และเทคนิคออกแบบตัวละคร ไป
ประยกุต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องในโครงการจุลนิพนธ์ของตนเอง 
 

กรณีศึกษาที่ 3 
ชื่อผลงาน     : Madagascar 3 
ผลิตโดย       : Dreamwork 
การผจญภัยครั้งใหม่ของผองเพ่ือน เจ้าสิงโต อเล็กซ์, ม้าลายมาร์ตี้, ยีราฟ เมลแมน 

และ ฮิปโปกลอเรีย ที่คราวนี้ไปหลงทางอยู่ในยุโรปและกลายเป็นอาชญากรที่ถูกหมายหัว จึงแฝงกาย
อยู่ในคณะละครสัตว์เพ่ือหาทางกลับสู่สวนสัตว์เซ็นทรัลปาร์กใน นิวยอร์ก โดยมี แก๊งเพนกวิน , มัวรีซ 
และกษัตริย์จูเลียนติดสอยห้อยตามมาร่วมผจญภัยด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 2-4 ภาพตัวอย่างจากผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Madagascar 3 
ทีม่า :       www.majorcinepex.com/news/box-office-2012 
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วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
1. มีเพลงประกอบ และการพากย์เสียงที่สนุกสนานเข้าถึงอารมณ์สื่อสารได้อย่างชัดเจน 
2. มีการเล่าเรื่องที่สนุกสนานชวนให้น่าติดตาม บทภาพยนตร์ได้น าเรื่องราวที่สะท้อน

ความคิดในมุมมองของสัตว์มาน าเสนอ 
3. สีที่ใช้ในงานมีความสดใส ตัวละครมีเอกลักษณ์และน่าสนใจ มีการออกแบบตาม

รูปทรงเรขาคณิต 
 

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
จากการศึกษาเทคนิคการใช้เพลง เสียงดนตรี และการพากย์เสียงประกอบ ท าให้ผลงาน

มีความสมบูรณ์ สื่ออารมณ์ให้กับผู้ชมได้ชัดเจน และยังเป็นสิ่งที่เพ่ิมความสนุกสนานอรรถรสในการชม
ผลงานมากขึ้นอีกด้วย จึงได้น าเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในการเลือกเสียประกอบ ให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง เพ่ือช่วยสื่อสารให้เข้าใจอารมณ์มากยิ่งข้ึน 



 

 

บทที่  3 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนด าเนินการ 
 

ในการจัดท าโครงการจุลนิพนธ์ครั้งนี้ เพ่ือให้ผลงานลุล่วงประสบผลส าเร็จตรงตาม
เป้าหมายและเวลาที่ก าหนดไว้ สิ่งที่จ าเป็นและจะต้องมีก็คือ การวางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
 
แนวความคิด (Concept Idea)  

ในการจัดท าโครงการจุลนิพนธ์นี้ผู้จัดท าต้องการน าเสนอผลงานที่มีความสนุกสนานและ
ให้ข้อคิดกับผู้ที่ได้ชมผลงาน จึงได้น าเรื่องราวชีวิตของคนทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้ใกล้ตัวมาน าเสนอ
โดยผ่านตัวละคร คนขับแท็กซี่และผู้โดยสารขี้กลัว เนื้อเรื่องเป็นการสะท้อนถึงสภาพสังคมในปัจจุบัน
ได้อย่างชัดเจนมีมุขตลก โดยผู้จัดท าได้น าเสนอผลงานออกมาในรูปแบบผลงานภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 
มิต ิ
 
การค้นคว้าข้อมูล (Research) 

การค้นคว้าหาข้อมูลในการท าโครงการจุลนิพนธ์เรื่องนี้ ได้ท าการค้นคว้าลักษณะของ
กลุ่มบุคคลที่ได้น ามาเป็นตัวอย่างในการสร้างตัวละคร ลักษณะการใช้ชีวิต การแต่งตัว การประกอบ
อาชีพ มุมมองทางสังคม และลักษณะนิสัย ที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป การค้นคว้าข้อมูลโดย
ผู้จัดท าได้ท าการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก  

1) ศึกษาค้นคว้าสไตล์ของงาน รูปแบบโทนสีของงาน 
2) ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งกายของทหารในรูปแบบต่างๆ 
3) ศึกษารูปแบบของ Prop ต่างๆที่ใช้ประกอบฉาก 
4) ศึกษาค้นคว้าลักษณะของคนข้ีกลัว 
5) ศึกษาเทคนิคพิเศษที่ช่วยให้ภาพรวมของงานออกมาสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 
ลักษณะทางกายภาพ 

โครงการจุลนิพนธ์ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่องนี้เป็นแนวสะท้อน ซึ่งมีตัวละคร
ทั้งหมด 2 ตัว คือ สาวออฟฟิศ และคนขับแท็กซี่ ที่เป็นตัวแทนของคนในสังคมที่มาการถ่ายทอด
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นบนรถแท็กซี่ที่ก าลังขับไปบนถนนยามเย็น โดยมี
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บรรยากาศรอบตัวเป็นเมืองหลวงที่มีความเจริญ และวุ่นวาย โทนและสีที่ใช้ในเรื่องจะเป็นตอน
กลางคืนออกแนวสีน้ าเงิน สีม่วง 
 
ลักษณะตัวละคร 

ลักษณะตัวละครของผู้จัดท าโครงการนั้น จะประกอบไปด้วยตัวละครหลัก 2 ตัว คือ สาว
ออฟฟิศ และ คนขับแท็กซี่ โดยมีลักษณะดังนี้ 

1. สาวออฟฟิศ เป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่ใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่
วุ่นวาย เธอเป็นแบบฉบับของสาวออฟฟิศ เข้าท างานเช้ากลับบ้านเย็น อาศัยรถโดยสารในการเดินทาง 
เธอเป็นผู้หญิงสวยแต่งตัวดี ไฉไลชอบวิตกกังวล หวาดกลัวอันตราย และตัดสินทุกสิ่งด้วยรูปลักษณ์
ภายนอก 

2. คนขับแท็กซี่ เป็นตัวละครที่มีรูปร่างสูงใหญ่ ตัวด า น่าตาเหี้ยมโหด แต่ความจริงเธอ
เป็นสาวประเภทสอง ที่มีจิตใจงดงาม ซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ เธอชื่นชอบและสนใจในแฟชั่นความสวย
ความงาม เธอจึงมีนิตยสารของสะสมส าหรับแต่งตัวผู้หญิงเก็บไว้มากมาย 
 
การพัฒนาตัวละครและฉาก 

การพัฒนาตัวละครและฉาก ผู้จัดท าได้ท าการสืบค้นข้อมูลโดยหารูปแบบตัวอย่างตาม
ลักษณะที่ออกแบบไว้ โดยได้ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบ ตัวอย่างมีดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพ 3-1  ภาพ Reference ตัวละคร (1) 
ที่มา :      http://f.lnwfile.com/_/f/_raw/nm/b7/n2.jpg 
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ภาพ 3-2  ภาพ Reference ตัวละคร (2) 
ที่มา :      http://board.postjung.com/data/684/684635-img-1371192500-2.jpg 
 

 
 

ภาพ 3-3  ภาพ Reference ฉาก 
ที่มา :       
https://www.thaipolyacrylic.com/uploads/products/9f0b0496f82f59b8f4d75e2cfb0e9a
c2.jpg 

https://www.thaipolyacrylic.com/uploads/products/9f0b0496f82f59b8f4d75e2cfb0e9ac2.jpg
https://www.thaipolyacrylic.com/uploads/products/9f0b0496f82f59b8f4d75e2cfb0e9ac2.jpg


15 

 

 

 
 

ภาพ 3-4  ภาพ Reference แท็กซี ่
ที่มา :      http://news.tlcthai.com/wp-content/uploads/2013/01/Taxi-
meter_in_Bangkok_04.jpg 
 
การออกแบบตัวละคร (Character Design) 

จากการค้นคว้าหาข้อมูลลักษณะของตัวละคร ทั้งเพศ อายุ บุคลิกลักษณะนิสัย อาชีพ 
รูปแบบการแต่งตัว และ Reference ตัวอย่างที่น ามาศึกษา จึงสามารถออกแบบตัวละครได้ดังนี้ 

1. สาวออฟฟิศ 
ส าหรับสาวออฟฟิศในเรื่องนี้ต้องการให้ออกมาในรูปแบบของสาวออฟฟิศที่มีความมั่นใจ 

ตามแบบฉบับคนเมืองที่อยู่กับความทันสมัย และใช้ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมที่มีแต่ภัย
อันตรายอยู่รอบตัว จึงได้น าเสนอออกมาเป็นสาวสวยแต่งตัวดี และมีความขี้กลัว 
 

 
 

ภาพ 3-5  ภาพการออกแบบตัวละคร (1) 
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ภาพ 3-6  ภาพการออกแบบตัวละคร (2) 
 

2. คนขับแท็กซี่ 
ส าหรับตัวละครคนขับแท็กซี่สาวประเภทสองที่ร่างกายภายนอกดูน่ากลัวจนถูกเข้าใจผิด

ว่าจะท าอันตรายผู้โดยสารสาว แต่ภายในใจกับเป็นสาวที่มีจิตใจดี และมีความซื่อสัตย์ จึงได้น าเสนอ
ออกมาเป็นชายในเครื่องแบบคนขับแท็กซ่ีที่มีร่างกายสูงใหญ่ ตัวด า หน้าโหด 
 

 
 

ภาพ 3-7  ภาพการออกแบบตัวละคร (3) 
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ภาพ 3-8  ภาพการออกแบบตัวละคร (4) 
  
การออกแบบฉาก (Scene Design) 

ส าหรับการออกแบบฉากนั้น จากการค้นคว้า และศึกษาจาก Reference สถานที่จริงใน
กรุงเทพมหานคร จึงได้ออกแบบฉากออกมา 2 ฉาก ได้แก่ ฉากเมือง และรถแท็กซี่ 
 

 
 

ภาพ 3-9  ภาพการออกแบบฉาก 
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ภาพ 3-10  ภาพการออกแบบแท็กซี่ (1) 
 

 
 

ภาพ 3-11  ภาพการออกแบบแท็กซี ่(2) 
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Storyboard 

ตารางที่ 3-1    Storyboard 1 

 

Scene 1 / Cut 1 
Scale : Long shot 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : ตัวละครเดินเข้ามา และยืนรอรถแท็กซี่ 

 

Scene 1 / Cut 2 
Scale : Medium Full shot 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : มีรถแท็กซี่ก าลังจะมาจอดรับเธอ เห็น
ไฟว่างสว่างมาจากขอบถนน 

 

Scene 1 / Cut 3 
Scale : Full shot 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : รถแท็กซ่ีจอดรับ 

 

Scene 2 / Cut 1 
Scale : Close shot 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Car Mount 
Action : เธอขึ้นมาบนรถ บรรยากาศเงียบ 

 

Scene 2 / Cut 2 
Scale : Close-up 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Car Mount 
Action : เธอมองส ารวจไปรอบ ๆ ตัวรถ 
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ตารางที่ 3-2    Storyboard 2 

 

Scene 2 / Cut 3 
Scale : Close-up 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : เธอมองไปที่พวงมาลัยเก่า ๆ 

 

Scene 2 / Cut 4 
Scale : Close-up 
Angle : Low Angle 
Camera : Car Mount 
Action : เธอเริ่มแอบกังวลกับบรรยากาศ
ภายในรถ 

 

Scene 2 / Cut 5 
Scale : Close shot 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Car Mount 
Action : กล้องโฟกัสไปที่สีหน้าของผู้หญิง 

 

Scene 2 / Cut 6 
Scale : Extreme Close-Up 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : เธอเห็นว่าคนขับก าลังแอบมองเธออยู่ 

 

Scene 2 / Cut 7 
Scale : Medium Full shot 
Angle : Low Angle 
Camera : Car Mount 
Action : เธอเกิดความกังวลจึงหาอะไรท าเพ่ือ
คลายความกลัว เธอหยิบเครื่องส าอางออกมา 
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ตารางที่ 3-3    Storyboard 3 

 

Scene 2 / Cut 8 
Scale : Close-up 
Angle : Low Angle 
Camera : Static Shot 
Action : เธอก าลังแต่งหน้า เธอตกใจเมื่อเห็นว่า
คนขับก าลังแอบมองเธอ 

 

Scene 2 / Cut 9 
Scale : Extreme Close-Up 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : คนขับแอบมองเธอจากกระจกหลัง 

 

Scene 2 / Cut 10 
Scale : Medium Full shot 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Car Mount 
Action : เธอตกใจจนท าลิปสติกล่วงหล่น 

 

Scene 2 / Cut 11 
Scale : Medium Full shot 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : เธอก้มลงไปเก็บลิปสติกท่ีท าหล่น 

 

Scene 2 / Cut 12 
Scale : Close-up 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : เธอเห็น รองเท้าส้นสูง และคัตเตอร์ 
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ตารางที่ 3-4    Storyboard 4 

 

Scene 2 / Cut 13 
Scale : Close-up 
Angle : Low Angle 
Camera : Static Shot 
Action : เธอเริ่มเกิดความกลัวเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

 

Scene 2 / Cut 14 
Scale : Close Shot 
Angle : Over the Shoulder Shot 
Camera : Static Shot 
Action : เธอหยิบโทรศัพท์ออกมาเพ่ือเช็ค
ข่าวสาร และเพ่ือให้ตัวเองหายกลัว 

 

Scene 2 / Cut 15 
Scale : Close-up 
Angle : Low Angle 
Camera : Static Shot 
Action : เธอต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเธอเห็นข่าวที่
โพสอยู่ในโทรศัพท์เธอ 

 

Scene 2 / Cut 16 
Scale : Close-up 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : มีข่าว แท็กซ่ีฆ่าโหดสาวออฟฟิศ 

 

Scene 2 / Cut 17 
Scale : Close Shot 
Angle : Over the Shoulder Shot 
Camera : Static Shot 
Action : ระหว่างที่เธอก าลังตกใจกับข่าวใน
หน้าจอโทรศัพท์ สายตาก็เหลือบไปเห็นสิ่งที่อยู่
ใต้เบาะคนขับอีกครั้ง 
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ตารางที่ 3-5    Storyboard 5 

 

Scene 2 / Cut 18 
Scale : Insert Shot 
Angle : High Angle 
Camera : Static Shot 
Action : เธอเห็นสายเสื้อชั้นในผู้หญิงนั่นเอง 

 

Scene 2 / Cut 19 
Scale : Close Shot 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Tilt 
Action : เสียงวิทยุที่หาคลื่นสัญญาณไม่เจอ 

 

Scene 2 / Cut 20 
Scale : Close Shot 
Angle : Low Angle 
Camera : Static Shot 
Action : เธอมองไปที่คนขับด้วยความหวาดกลัว 

 

Scene 2 / Cut 21 
Scale : Extreme Close-Up 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : เธอตกใจคนขับก าลังแอบมองเธออยู่ 

 

Scene 2 / Cut 22 
Scale : Close Shot 
Angle : Over the Shoulder Shot 
Camera : Static Shot 
Action : เธอตัดสินใจบอกให้คนขับจอดรถ เธอ
จ่ายค่าโดยสารแล้วรีบลงจากรถอย่างรวดเร็ว 
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ตารางที่ 3-6    Storyboard 6 

 

Scene 3 / Cut 1 
Scale : Full Shot 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : เธอรู้สึกสบายใจที่ลงมาจากรถได้ และ
รีบเดินให้ห่างจากรถให้มากท่ีสุด 

 

Scene 3 / Cut 2 
Scale : Close-up 
Angle : Profile Shot 
Camera : Static Shot 
Action : ในขณะที่เธอก าลังเดินหนีไปให้ห่างจาก
รถ 

 

Scene 3 / Cut 3 
Scale : Close-up 
Angle : Profile Shot 
Camera : Static Shot 
Action : ขณะนั้นเองคนขับหยุดรถแล้วเดินตาม
เธอมา 

 

Scene 3 / Cut 4 
Scale : Close Shot 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : เธอวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต 

 

Scene 3 / Cut 5 
Scale : Close Shot 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Pan 
Action : เธอวิ่งมาสุดทางท่ีซอยตัน 
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ตารางที่ 3-7    Storyboard 7 

 

Scene 3 / Cut 6 
Scale : Close Shot 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : เธอมองหาทางหนี แต่ก็ไม่มีทางใดที่จะ
หนีได้อีกแล้ว 

 

Scene 3 / Cut 7 
Scale : Full Shot 
Angle : Frontal shot 
Camera : Static Shot 
Action : คนขับเดินใกล้เข้ามาถึงตัวเธอ 

 

Scene 3 / Cut 8 
Scale : Medium Shot 
Angle : Low Angle 
Camera : Tilt 
Action : เขาเอ้ือมมือขึ้นมา 

 

Scene 3 / Cut 9 
Scale : Medium Shot 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : เธอกรีดร้องด้วยความกลัวสุดขีด 

 

Scene 3 / Cut 10 
Scale : Close-up 
Angle : Eye Level shot 
Camera : Static Shot 
Action : ความจริงแล้วคนขับเป็นสาวประเภท
สองที่มีความซื่อสัตย์ ไม่ได้คิดจะท าร้ายเธอ และ
ไม่ได้โหดเหี้ยมอย่างที่เธอคิด 
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Key Visual 
 จากการค้นคว้าข้อมูล และศึกษาจากตัวอย่าง สามารถออกแบบภาพ Key Visual ให้มี
บรรยากาศเวลากลางคืน และเพ่ือเพ่ิมความน่ากลัว ความกดดันต่าง ๆ ภายในเรื่อง จึงเลือกใช้โทนสี
น้ าเงิน และสีม่วง 
 

 
 

ภาพ 3-12  ภาพการออกแบบ Key Visual (1) 
 

 
 

ภาพ 3-13  ภาพการออกแบบ Key Visual (2) 
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แผนการด าเนินงาน 
ตารางที่ 3-8   แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนกาด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน(เดือน) 

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

สัปดาห์ (ที)่ 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

1. ศึกษาและออกแบบเรื่องราว                 

2. เก็บรวบรวมข้อมลู                 

3. ออกแบบCharacter Props และ 
Scene 

                

4. Storyboard                 

5. 2D Animatic                 

6. Model & Texture                 

7. Set up Model                 

8. Lighting Test                 

9. 3D Animatic                 

10. Test Animation                 

11. Animation 30%                 

12. Animation 100%                 

13. Render                 

14. Composite                 

15. Edit                 

16. จัดท าเอกสารจลุนิพนธ ์                 

 
 



 

บทที่  4 

ขั้นตอนการผลิต 
 

ในช่วงของกระบวนการการผลิต (Production) ทางผู้จัดท าได้มีการศึกษาขั้นตอน โดย
การผลิตจะท าตามกระบวนการพื้นฐานของการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน โดยเริ่มจาก 
การสร้างโมเดลต ัวละคร (Character Modeling) 

การขึ้นรูปทรงของโมเดลตัวละครหลักจะขึ้นจากรูปทรงแบบง่าย แล้วเพ่ิมรายละเอียด
ต่าง ๆ ให้สามารถ ดัดรูปทรงให้ตรงตามแบบที่ต้องการ 

 
ภาพที่ 4-1 ภาพ Model ตัวละคร หญิงสาว 

 
ภาพที่ 4-2 ภาพ Model ตัวละครแสดง Wireframe หญิงสาว 
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ภาพที่ 4-3 ภาพ Model ตัวละคร คนขับแท็กซี ่
 

 
 

ภาพที่ 4-4 ภาพ Model ตัวละครแสดง Wireframe คนขับแท็กซี่ 
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การสร้างโมเดลสภาพแวดล้อมและฉากหลัง (Environment Background Modeling) 
ในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในเมืองหลวงโดยสภาพแวดล้อม

และฉากหลัง ที่เกิดขึ้นมี 2 ฉากด้วยกัน คือ ฉากเมือง และรถแท็กซี่ 
สภาพแวดล้อมและฉากหลัง (Environment Background) 
 

 
 

ภาพที่ 4-5 ภาพ Model ฉาก 
 

 
 

ภาพที่ 4-6 ภาพ Model ฉากแสดง Wireframe 
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การสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหว (Rigging) 
เป็นขั้นตอนเหมือนการสร้างให้ตัวละครมีชีวิต สามารถขยับตัวเคลื่อนไหวได้ โดยมีการ

วางกระดูกในแต่ละส่วน การสร้างตัวควบคุมกระดูก การรวมกระดูกเค้ากับเนื้อโมเดล รวมไปถึงการ  
Skin Weight เป็นขั้นตอนท่ีท าให้ตัวโมเดลเคลื่อนไหวเสมือนคนจริง 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-7 ภาพ Model Rigging การวาง Joint และการใส่ Controller 
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ภาพที่ 4-8 ภาพ Model Rigging การใส่ Controller 
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การก าหนดสีและลวดลาย (Shaders and Textures) 
เมื่อเสร็จขั้นตอนของการสร้างโมเดลแล้วก็จะเข้าสู้ขั้นตอนของการใส่รายละเอียดสีสัน

ของตัวละครให้สมจริงมากขึ้น โดยการ Paint ลายพ้ืนผิวของตัวละครในโปรแกรม Photoshop 
ลวดลายก็จะเป็นไปตามท่ีออกแบบไว้ 

 

 

 
 

ภาพที ่4-9  ภาพ Color Mapping ใบหน้าและเสื้อสาวออฟฟิศ  
 

 
 

ภาพที่ 4-10  ภาพ model แสดง Texture (1) 
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ภาพที่ 4-11  ภาพ Color Mapping ใบหน้าและเสื้อของตัวละคนขับแท็กซี ่
 

 
 

ภาพที่ 4-12  ภาพ model แสดง Texture (2) 
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ภาพที่ 4-13  ภาพ model ฉากแสดง Texture 
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Blendshape 
 

 
 

ภาพที่ 4-14  ภาพ Blendshape แสดงอารมณ์ของตัวละครสาวออฟฟิศ 
 

 
 

ภาพที่ 4-15  ภาพ Blendshape แสดงอารมณ์ของตัวละครคนขับแท็กซ่ี 
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การเคลื่อนไหว (Animation) 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการท าให้ตัวละครเคลื่อนไหวและแสดงอารมณ์สื่อออกมาให้ผู้รับชมเ ข้าใจ 
ตามเนื้อเรื่องท่ีเขียนไว้ 
 

 
 

ภาพที่ 4-16  ภาพ Reference การเดินของตัวละคร 
ที่มา :         www.makegamessa.com 
 

 
 

ภาพที่ 4-17  ภาพการวิ่งบางส่วนของตัวละครในเรื่อง 
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การจัดแสง (Light Setting) 
เมื่อได้ Color Mapping ตามที่ต้องการแล้วก็เข้าสู่การจัดแสงให้ตัวละครและฉาก โดย

จะใช้หลักของการจัดแสงแบบพ้ืนฐานก็คือ 3 point lighting เป็นการวางแสงพ้ืนฐาน 3 ต าแหน่ง 
 

 
 

ภาพที่ 4-18  ภาพแสดงการจัดแสง 
 
การประมวลผลภาพ (Rendering) 

จากนั้นตั้งค่าเพ่ือท าการ Render โดยเราสามารถเลือกคุณภาพของภาพตามที่เรา
ต้องการได้ โดยค านึงถึง ระยะเวลาในการประมวลผลและความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งาน 
 

 
 

ภาพที่ 4-19  ภาพ Render หลังจากการจัดแสง 
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การตัดต่อภาพยนตร์ (Video Composite) 
เป็นขั้นตอนท้ายสุดของการผลิตแอนิเมชัน เป็นการตัดต่อแก้ไขเพ่ิมความสมจริงให้กับ

แอนิเมชัน มีการตกแต่งภาพสุดท้ายให้สวยงาม การปรับให้ภาพ แสง สี ของทั้งเรื่องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  
 

 
 

ภาพที่ 4-20 ภาพ Composite (1) 
 

 
 

ภาพที่ 4-21 ภาพ Composite (2) 
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การตัดต่อเสียงประกอบ (Sound Editing) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ท าเพ่ือให้การรับชมภาพยนตร์แอนิเมชันมีความสนุกสนาน และ

เข้าถึงบรรยากาศในเรื่อง การใส่เสียงประกอบกับภาพเพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการชมให้มากขึ้น โดยการ
ตัดต่อเสียงท าได้โดยการน าเสียงประกอบ เสียงเพลงหรือเสียง ประกอบ มาวางให้ตรงกับ
ภาพเคลื่อนไหว 
 

 
 

ภาพที่ 4-22 ภาพแสดงการใส่เสียงประกอบ 
 



 

บทที่  5 

เทคนิคเฉพาะด้าน 
 
การศึกษาขั้นตอนการกางยูวีโมเดลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป RoadKill 

โปรแกรมส าเร็จรูป RoadKill เป็นโปรแกรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือช่วยให้การกางยูวีโมเดล 
มีความรวดเร็วและ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรม RoadKill จะสามารถกางยูวีโมเดลโดยใช้
ไฟล์สกุล .obj ในการกางดังนั้นเราจึงต้อง export โมเดลของเราให้ออกมาเป็นไฟล์สกุล .obj ก่อน 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้กางยูวีในโปรแกรม  RoadKill มีดังนี ้
- ปุ่ม E คือ select model  
- ปุ่ม C คือ cut selected  
- ปุ่ม W คือ weld selected  
- ปุ่ม Z คือ undo  
โดยในที่นี้เราจะใช้เทคนิคเพียง 4 ค าสั่งนี้ในการกางยูวีโมเดล 

 

 

ภาพ 5-1 ภาพหน้าต่างโปรแกรม RoadKill 
 
หน้าต่างโปรแกรม RoadKill ประกอบด้วยแถบเครื่องมือการท างาน และหน้าต่าง

ท างานย่อย อีก 2หน้าต่าง หน้าต่างด้านซ้ายแสดง โมเดล และหน้าต่างด้านขวาแสดง ยูวี 
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ภาพ 5-2 ภาพแสดงการเปิดไฟล์โมเดลสกุล .obj 
ท าการเลือกเปิดไฟล์โมเดลที่เราต้องการกางยูวี โดยไปที่แถบเมนู file เลือกค าสั่ง load 

เลือกไฟล์โมเดลสกุล .objที่เรา export มา จากนั้นกด open 
 

 

ภาพ 5-3 ภาพแสดงโมเดล และยูวี ที่ยังไม่ได้กาง 
โมเดลจะแสดงขึ้นมาบนหน้าต่างด้านซ้าย และแสดงยูวีบนหน้าต่างด้านขวา 
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ภาพ 5-4 ภาพแสดงการ select medel 
ก่อนที่เราจะกางยูวีเราจะต้อง select medel ก่อนโดยเลือกคุมโมเดลทั้งหมดแล้วกดปุ่ม 

E จากนั้นเชื่อมเส้นโมเดลทั้งหมดให้ติดกันโดยกดปุ่ม W เพ่ือให้โมเดลไม่มีลอยตัดใดที่เราไม่ต้องการ 
เนื่องจากเมื่อเราโหลดโมเดลเข้ามาในโปรแกรม โปรแกรมได้ท าการตัดยูวีให้เราโดยอัตโนมัติไปแล้ว 
 

 

ภาพ 5-5 ภาพแสดงการ select model ที่ต้องการตัด 
เลือกเส้นที่เราต้องการตัด เราสามารถหมุนมุมมองเพ่ือให้ง่ายต่อการเลือกเส้นโมเดลด้วย

การกดปุ่ม Alt + คลิกเมาส์ซ้าย และสามารถย่อขยายมุมมองด้วยการกดปุ่ม  Alt + คลิกเมาส์ขวา 
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ภาพ 5-6 ภาพแสดงโมเดลที่ถูกตัดแล้ว 
เมื่อเราเลือกเส้นที่เราต้องการจะได้ตัดแล้ว ให้กดปุ่ม C เพ่ือตัดโมเดล โดยเมื่อเราตัดแล้ว

ยูวีที่ถูกตัดจะแสดงออกมาบนหน้าต่างด้านขวา 

 

 

ภาพ 5-7 ภาพแสดงการ select model ที่ต้องการเชื่อม 
เราสามารถเชื่อมโมเดลที่เราตัดแล้วได้ โดยการเลือกเส้นโมเดลที่เราต้องการจากนั้นกด

ปุ่ม W 
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ภาพ 5-8 ภาพภาพแสดงโมเดลที่ถูกเชื่อมแล้ว 
 

 

ภาพ 5-9 ภาพแสดงการบันทึกไฟล์โมเดล (1) 
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ภาพ 5-10 ภาพแสดงการบันทึกไฟล์โมเดล (2) 

เมื่อเราตัดโมเดล และได้รูปแบบยูวีที่ต้องการจะน าไปใช้แล้ว ให้ท าการบันทึกไฟล์สกุล 
.obj โดยไปที่แถบเมนู เลือกเมนู file เลือกค าสั่ง save as หรือ เลือกค าสั่ง save บันทึกทับไฟล์เดิม
ได้เลย 

การน ากลับไปใช้งานต่อในโปรแกรมส าเร็จรูป  Autodesk Maya นั้น ท าได้โดยการ 
import ไฟล์โมเดลสกุล .obj ที่เรากางยูวีเรียบร้อยแล้วเข้าไปแทนที่โมเดลที่เรา export มาจากไฟล์
เดิมได้เลย 

  



 

บทที่  6 

ผลการด าเนินการ ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 
 
ผลการด าเนินการ 

จากการด าเนินงานได้พบกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานหลายขั้นตอน ท า
ให้เกิดความล่าช้า และเวลาในตารางงานคาดเคลื่อน ผู้จัดท าได้แก้ไขปัญหาที่เกิดโดยการไปพบที่
ปรึกษาท าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการได้ และยังน าค าแนะน าจากคณะอาจารย์มาช่วย
ปรับปรุงคุณภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น จึงท าให้โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 
 

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

 
ข้อจ ากัด 

ข้อจ ากัดในการท างานที่เป็นปัญหาหลักเลยคือ การท างานได้ไม่ตรงตามตารางงานที่
ก าหนดเนื่องมาจากการวางแผนผิดพลาด และศักยภาพของผู้จัดท าที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
เมื่อเกิดข้ึนกับโครงการได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ขั้นตอนที่ต้องท าต่อเนื่องกันเกิดความล้าช้าตามไปด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่ต้องใช้ให้เกิดความช านาญ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการท าโครงการ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ 

2. ควรวางแผนก าหนดขอบเขตระยะเวลาในการท างานแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม 
3. หากเกิดปัญหาที่แก้ไขด้วยตนเองไม่ได้ควรที่จะปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือที่อาจารย์

ที่ปรึกษาจะได้ช่วยหาวิธีแก้ไข้ให้ได้  
5. ส่งความคืบหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูเป็นประจ า  
6. รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการและน ามาปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการต้องการ  
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