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จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอภาพยนตรแอนิเมชัน 3 มิติท่ีมีเนื้อหาสะทอน
สังคมในปจจุบันผูคนหันไปพ่ึงนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีเขามามีบทบาทมากในสังคมปจจุบันจนละเลยการใช
สติปญญาความสามารถของตน นอกจากนี้ยังสอดแทรกขอคิดเก่ียวกับทําสิ่งใดโดยมีสติมีสมาธิ 
ปลูกฝงใหทําสิ่งใดใหเหมาะสมกับตนเองอยาโลภหวังผลจากสิ่งอ่ืนใด เพ่ือใหผูชมนําไปใชเปนแนวทาง
เปนขอคิดในการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ภาพยนตรแอนิเมชันเรื่องนี้สามารถรับชมไดทุกเพศ ทุกวัย
โดยสื่อออกมาในรูปของตัวละครแอนิเมชัน 2 ตัวท่ีแขงขันกันเพราะมีสิ่งท่ีปรารถนาอยางเดียวกันซ่ึง
ท้ังคูก็จะมีวิธีการคิดท่ีแตกตางกันเพ่ือใหไดมาซ่ึงชัยชนะ 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

เนื่องดวยในยุคปจจุบัน สื่อเปนสิ่งท่ีถือวามีอิทธิพลและมีผลตอผูบริโภคสื่อเปนอยางมาก
กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกชวงอายุและยังเขาถึงผูบริโภคไดงายท่ีสุดในชีวิตประจําวัน ผูจัดทําจึงไดมี
ความคิดท่ีอยากจะเสนอแอนิเมชันเคลื่อนไหวสามมิติเชิงสรางสรรคท่ีใหขอคิดเก่ียวกับการใชชีวิตใน
สังคมเปน เรื่องท่ีทุกคนอาจมองขาม ซ่ึงในปจจุบันมีนวัตกรรมใหม ๆ เขามามีบทบาทในสังคมผูคนหัน
ไปให ความสนใจพยายามเรียนรูวิธีใชแตก็ยังเปนของท่ีไมคุนเคย เม่ือใชไมถูกวิธีถึงแมวาจะเปนสิ่งท่ี 
วิเศษขนาดไหนก็ไมเกิดผลสําเร็จเทาท่ีควร ดังสํานวนท่ีวา “หัวลานไดหวี” และคนในปจจุบันมักทํา 
อะไรโดยขาดสติ เม่ือไมมีสติก็ไมเกิดสมาธิหากทําสิ่งใดโดยปราศจากสมาธิก็จะไมเกิดผลสําเร็จจึงไดใช
สื่อโปรแกรมสามมิติมาประยุกตใชเพ่ือใหผูชมไดเห็นงานในมุมมองท่ีแปลกใหมเขาใจงาย 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือกระตุนใหใชสมาธิในการทําสิ่งใด 
2. เพ่ือปลูกฝงใหเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมกับตัวเองไมใหญจนเกินไป 
3. เพ่ือเขาใจถึงโลกเม่ือมีเกิดข้ึน ตั้งอยู และดับไปไมมีสิ่งใดเปนของ ๆ เราโดยแท 
4. เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการศึกษามาประยุกตใหเกิดเปนผลงาน 
5. เพ่ือฝกความรับผิดชอบในการทํางาน ความตรงตอเวลา 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

เปนผลงานแอนิเมชันเคลื่อนไหวสามมิติความยาวของเรื่องประมาณ 3 นาที ดําเนิน
เรื่องราวดวยตัวละครท่ีเปนโมเดลสามมิติ ใชแสงท่ีอบอุนใหเขากับการสูรบกลางแจง และมีมุมกลองท่ี
ดูนาสนใจ 

โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในโครงการ  
1. โปรแกรมสําเร็จรูป Autodesk Maya ใชในการสราง Model ตัวละคร, ฉากและ

องคประกอบอ่ืน ๆ, สราง Animation 
2. โปรแกรมสําเร็จรูป UV Layout ใชในการ UV Layout   
3. โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe  Photoshop ใชในการ Paint Texture 
4. โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe  After Effects ใชในการ Composite และตัดตอ 
5. โปรแกรมสําเร็จรูป Samplitude  ใชในการตัดตอเสียง 
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ข้ันตอนการศึกษา 
1. นําเสนอเนื้อเรื่องท่ีนาสนใจ ตรงกับวัตถุประสงค 
2. ออกแบบตัวละคร 
3. เขียน Storyboard 
4. ปน Model ตัวละครและฉากประกอบ 
5. สราง UV Layout และทํา Texture 
6. Rigging 
7. จัดวาง Layout 
8. Animate 
9. จัดแสง 
10. Render 
11. Composites 
12. ใสเสียงประกอบ 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูชมไดใชสมาธิทําอะไรอยางมีสติ 
2. ผูชมรูจักพอเพียงเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมกับตัวเอง 
3. ผูชมเขาถึงเรื่องของสัจธรรมของโลกไมมีสิ่งใดเปนของเราโดยแท 
4. ฉันนําประสบการณมาตอยอดและสรางสรรคผลงาน 
5. ฉันมีความรับผิดชอบตอการทํางาน 
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เนื้อเรื่องยอ 
ณ หมูบานแหงหนึ่งอันไกลโพนขณะท่ีชายคนหนึ่งซ่ึงมีรูปรางผอมสูงขอเรียกวา “ไอ

ผอม” กําลังเดินกินลมชมวิวอยูนั้นก็ไปมันก็เหลือบไปเห็นปายอะไรสักอยาง พอเขามาดูใกล ๆ ไอผอม
ก็ตกหลุมรักหญิงสาวโฉมงามท่ีปรากฏอยูในรูป ยืนมองอยูไมหาง ทันใดนั้นเองไออวนชายผูเปนคูกัด
ของไอผอมเดินผานมาเห็นไอผอมกําลังยืนเกาะตนไมอยูนานสองนานสงสัยวามองอะไร   พอไมก่ี 
วินาทีท่ีมองเห็นภาพนั้นไออวนไขปริศนาไดอยางหมดเปลือก หญิงสาวรูปงามผูนี้กําลังตามหาชาย
หนุมเพ่ือมาเคียงคู   เม่ือท้ังสองชอบเหมือนกันและตองการครอบครองหญิงสาวจึงเกิดศึกธนูข้ึน   ณ 
วันประลอง ไอผอมอาสาเริ่มยิงกอนดวยฝมือของไอผอมท่ีเกงกาจทําใหเขาเปาไปเต็ม ๆ คะแนนนําไป 
1 ตอ 0 ตอมาตาไออวนไมตองพูดถึงเรื่องฝมือซ่ึงแนนอนวาไมมี ไออวนยิงไมโดนลูกธนูปกท่ิมกับพ้ืน
จีงไมไดคะแนนในรอบนี้ไปดวยความโกรธ ไออวนจึงควักธนูไฮเทคข้ึนมาโออวดดวยความสะใจรอบ
หนาตองชนะแนนอนเพราะวามีธนูท่ีเหนือกวาธนูไมเกา ๆ ของไอผอม การแขงขันเริ่มมีสีสรรข้ึนรอบนี้
เปนการยิงแตงโมแกวงไปมาท่ีหอยติดไวกับตนไม ไอผอมเล็งและยิงเขาท่ีแตงโม คะแนนจึงเปน 2 ตอ 
0 ตาไออวนดวยฝมือของธนูไฮเทคแลวจึงใชฟงกชันเลเซอรในการเล็งเปา ซ่ึงผลก็เปนอยางท่ีคาดไวไอ
อวนยิงธนูแสกเขากับลูกธนูของไอผอมคะแนนจึงตีตื้นข้ึนมาเปน 2 ตอ 1 รอบตอไปใหยิงแอปเปลท่ีอยู
หลังตนไม ไอผอมหนักใจเพราะตองหาองศาในการเล็งใหดีแตดวยฝมือท่ีเกงของไอผอมแลวยอมทําได 
ไออวนไมหวั่นเพราะเชื่อใจในธนูไฮเทคของตัวเองรอบนี้ไออวนเปลี่ยนมาใชลูกธนูพิเศษยิงเขาตนไม
ตามปกติแบบธรรมดาแตลูกธนูมีกลไกพิเศษหมุนปนระเบิดตนไมใหเปนรูและปลอยลูกธนูเล็กท่ีแฝงอยู
ภายในเขาไปปกท่ีแอปเปลอยางสวยงาม รอบตอไปเปนการยิงเชอรรี่ท่ีอยูอีกฟากของเขาอีกลูกหนึ่งซ่ึง
ไกลมาก ไอผอมตองตั้งสมาธิใหแนวแนในการยิงและวัดทิศทางลม จากนั้นก็สําเร็จหากคนเราทําอะไร
ดวยการมีสติมีสมาธิท่ีแนวแนยอมเปนผลดี ไออวนเริ่มโมโหท่ีขนาดวาไกลขนาดนี้ไอผอมยังยิงโดนอีก
ไออวนไมรีรอใชฟงกชันล็อกพิกัดเปาหมายเปนเชอรรี่จากนั้นก็เล็ง ทันใดนั้นเองมีเจาแมลงวันบินมา
จากไหนไมทราบบินมาตอมจมูกของไออวน ไออวนรําคาญเอามือจะตบแมลงวันแตแมลงวันหลบจึงทํา
ใหตีโดนจมูกเขาอยางแรง เม่ือเหตุการณสงบลงไออวนก็จัดการยิงแตดวยแรงสั่นสะเทือนของลูกธนูท่ี
เขาไปใกลเชอรรี่ผลักผลเชอรรี่ตกและลูกธนูดวยการท่ีล็อกเปาหมายไวแลวก็ยอนกลับมาเพ่ือหา
เปาหมายแตดวยท่ีวาลูกเชอรรี่ตกลงพ้ืนไปแลวจึงมองพลาดไปเห็นจมูกไออวนท่ีแดงหลังจากท่ีตบ
แมลงวันเม่ือครูจึงล็อกเปาหมายสีแดงและพุงตัวเขาใสจมูกของไออวนทําใหไอผอมไดครอบครองหญิง
สาวโฉมงามไปในท่ีสุด 
 



 
บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิด 
เนื้อเรื่องเปนแนวตลกขบขัน เนนความสนุกสนานและความตื่นเตน แฝงขอคิดเล็ก ๆ 

นอย ๆ เพ่ือใหมีประโยชนแกผูชม ซ่ึงเก่ียวกับการดูหม่ินผูอ่ืน ความประมาท และความรัก 
 
ทฤษฎคีวามรูท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีเก่ียวกับชนเผาทวีปแอฟริกา 
เปนเชื้อชาตินิกรอยดเรียกอีกอยางวา “แอฟริกันนิโกร”  เปนชนกลุมใหญท่ีสุดของทวีป  

ผิวสีดํา  ผมสีดําหรือน้ําตาล  เสนผมหยิกหยองเปนขมวดติดหนังศีรษะริมฝปากหนา  จมูกแบนและ
กวาง  ขากรรไกรยื่น  กะโหลกศีรษะคอนขางยาว   รูปรางสูงเปนชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมตั้งถ่ินฐานอยู
ท่ัวไปของทวีปมีท้ังท่ีเปนชนเผาท่ีอาศัยอยูอยางเรรอนและกลุมคนท่ัวไปอยูเปนชนหมูบานปจจุบัน
อาศัยอยูตั้งแตตอนใตของทะเลทรายซาฮาราจนถึงตอนใตสุดของทวีป 

ประเภทของชนเผา 
มาไซ  คือ นักรบผูยิ่งใหญ มีรูปรางสูงใหญ แข็งแรง เพราะดื่มนมวัวท่ีเลี้ยง แตงกายดวย 

ชุดสีแดงบงบอกถึงความกลาหาญ  มีลูกปดและหินสีเปนเครื่องประดับ  ท่ีคอและผมผูชายไวผม ถัก
เปย ยอมสีแดง ผูหญิงมักโกนผม ความร่ํารวยดูจากจํานวนวัวท่ีเลี้ยง 

ซูลู เปนชนเผากลุมหนึ่งของแอฟริกา มีจํานวนประชากรประมาณ 11 ลานคน สวนใหญ
อยูอาศัยในควาซูลู-นาตาลแอฟริกาใตมีจํานวนเล็กนอยท่ีอยูอาศัยในซิมบับเว แซมเบียและโมแซมบีก 
ภาษาอีซิซูลู เปนสาขาหนึ่งของภาษาบันตู ซ่ึงจัดอยูในภาษาลุมยอย "นูนิ" เผาซูลูมีรูปรางสันทัด มี
ความเชื่อเรื่องเทพเจาสรางโลก ความอุดมสมบูรณมาจากกานเซนสังเวยบูชาบรรพบุรุษ      หัวหนา
เผาคลุมตัวดวยหนังเสือดาว ใชลูกปดเปนเครื่องประดับ ชอบเตนรํา และรองเพลง 

บุชแมน มีรูปรางเล็กอาศัยอยูทางภาคกลางและภาคใตของทวีปบริเวณทะเลทรายกาลา
ฮารีจะลาสัตวดวยลูกดอกอาบยาพิษกับหนาไม โดยจําชําเลืองมองดูพ้ืนเพ่ือคนรอยตาง ๆ ท่ีสัตวท้ิงไว  

ปกมี ในสาธารณรัฐแอฟริกากลางแถบปาเขตศูนยสูตรมีวิถีชีวิตการดํารงชีพดวยการลา
สัตวและหาของปา 

เบดูอิน มีวิธีการดํารงชีวิตแบบดั้งเดิมคืออาศัยอยูในบานท่ีทําเปนกระโจม กินอาหาร
จําพวกนมและเนื้อท่ีไดจากสัตวเลี้ยงจําพวกอูฐ เครื่องนุงหมไดมาจากหนังสัตว 
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หลักการของภาพเคลื่อนไหว (Principles of Animation) 
คือ หลักพ้ืนฐาน 12 ขอสําหรับสราง Animation เปนพ้ืนฐานท่ีแอนิเมเตอร (Animator) 

ควรยึดเปนหลักพ้ืนฐานประจาใจ โดยหลักพ้ืนฐาน 12 ขอนี้เกิดข้ึนในระหวาง ค.ศ. 1920 และ 1930 
ซ่ึงเปนชวงท่ีเรียกไดวา Animation เฟองฟูข้ึนมาจาก Walt Disney Studio ท่ีนาความแปลกใหมเขา
มา สูวงการ Animation มีท้ังหมด 12 ดวยกัน 

1. Timing and Spacing    Animation หมายถึง การสรางภาพเคลื่อนไหวโดยการ
ฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพตอเนื่องกันดวยความเร็วสูงโดยหลักการแลว ไมวาจะสรางภาพ หรือเฟรม
ดวยวิธีใดก็ตาม เม่ือนําภาพดังกลาวมาฉายตอกันดวยความเร็วตั้งแต 16 เฟรมตอวินาทีข้ึนไปเราจะ
เห็นเหมือนวาภาพดังกลาวเคลื่อนไหวไดตอเนื่องกันท้ังนี้เนื่องจากการเห็นภาพติดตาโดยภาพแตละ
ภาพนั้นมีหลักการพ้ืนฐานอยางนอยสองสวน  

1.1   ระยะหางระหวางภาพตอภาพคือ Spacing 
1.2   ระยะเวลา Timing 

 

ภาพท่ี 2-1    ภาพตัวอยาง Timing and Spacing 
ท่ีมา:    4shared.com. หลักการของการเคลื่อนไหว. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก  
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
 
                2.   Squash and Stretch คือการเปลี่ยนแปลงมวลของ object ซ่ึงใน Animation 
นั้นไมไดหมายความวาจะเปลี่ยนกับของแข็งไมได เราสามารถใชหลักการ Squash และ Stretch กับ
ของแข็งไดโดยการเปลี่ยน Pose และ Acting ก็ไดแตใจความสําคัญของการใส Squash และ 
Stretch ใหกับ Animation นั่นคือให“แครูสึกแตอยาใหเห็น” เพ่ือผลตองานท่ีตองการใหเนน Action 
หรือการเคลื่อนไหวในชวงขณะเวลาหนึ่ง   

          

ภาพท่ี 2-2    ภาพตัวอยาง Squash and Stretch 
ท่ีมา:    4shared.com. หลักการของการเคลื่อนไหว. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก  
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
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                3.  Anticipation เรียกกันอยางเขาใจกันเองในภาษาไทยวา “ทาเตรียม” เปนสวนท่ี
สรางความสัมพันธใหคนดูตาม action หรือ pose ท่ีเราตองการจะเลาใหทัน โดยเราตองใส 
anticipation ไปกอน pose action ซ่ึง anticipation อาจจะเปนทาทางท่ีชัดเจนอยางการเง้ือไม
กอลฟกอนสวิงหรือสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ อยางการกระพริบตากอนหันหนาก็ได 

       

ภาพท่ี 2-3    ภาพตัวอยาง Anticipation 
ท่ีมา:    4shared.com. หลักการของการเคลื่อนไหว. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก  
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 

 
4.  Staging คือ การกํากับภาพอยางไรใหเขาใจ idea ของภาพวาอยูท่ีไหนภายใตกรอบ

สี่เหลี่ยม pose ของตัวละครจะตองชัดเจนใหคนดูรับรู Idea ในการเลาเรื่องในภาพนั้นใหได สิ่งท่ีเปน
ประโยชนในการทํางานในสวนนี้ก็จะมีหลักการจัดองคประกอบของภาพ (composition) เขามา
เก่ียวของดวย 

 

ภาพท่ี 2-4    ภาพตัวอยาง Staging 
ท่ีมา:    4shared.com. หลักการของการเคลื่อนไหว. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก  
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 

 
5.  Follow Through and Overlapping Action นั้นเราใสไปเพ่ือให Animation 

ในคัทนั้น ๆ เกิดความนาเชื่อถือโดยวัตถุบางอยางจะมีแรงเฉ่ือย + แรงโนมถวงเขามาเก่ียวของ รวมถึง
ลําดับในการเคลื่อนไหวของรางกายท่ีเริ่มและจบไมพรอมกัน Follow Through คือ การเคลื่อนไหว
ในสวนท่ีเราไมตั้งใจใหขยับเชน ผาคลุม, ผม ,หาง,กระเปา ถาในทาง 3D computer animation 
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สวนนี้สามารถใชความสามารถของ Software เพ่ือสรางความพริ้วไหวโดยอัตโนมัติได Overlapping 
คือ Action หลักแตวาแตละสวนของรางกายเริ่ม + จบไมพรอมกันซ่ึงเปนสวนท่ีเราตั้งใจ และเปน
หนาท่ีของอนิเมเตอรตองใสเขาไปดวยตัวเอง 

 

ภาพท่ี 2-5    ภาพตัวอยาง Follow Through and Overlapping Action 
ท่ีมา:    4shared.com. หลักการของการเคลื่อนไหว. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก  
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 

 
6.  Arcs คือเสนทางของ action จากจุดหนึ่งไปสูจุดหนึ่งวาไปอยางไร มีทิศทางอยางไร 

ถือวาเปน เสนทางของการเคลื่อนไหวโดยเราจะใหความสําคัญกับชวงกลางระหวางจุดสองจุดของ 
action นั้น โดยสราง Arcs หรือวิถีโคงใหกับเสนทางการเคลื่อนไหว ซ่ึงจะทําใหอนิเมชั่นของเราดูลื่น
ไหลและเปนธรรมชาติยิ่งข้ึน 

            

ภาพท่ี 2-6    ภาพตัวอยาง Arcs 
ท่ีมา:    4shared.com. หลักการของการเคลื่อนไหว. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก  
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
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7.  Exaggeration หลาย ๆ คนอาจจะคิดวาคือการแสดงท่ี over action แตจริง ๆ แลว 
คือการเนนใหอนิเมชั่นของเราเห็นชัดเจนยิ่งข้ึนไมวาจะเปนทา pose, อากัปกริยา, หรืออารมณของตัว
ละคร 

 

ภาพท่ี 2-7    ภาพตัวอยาง Exaggeration 
ท่ีมา:    4shared.com. หลักการของการเคลื่อนไหว. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก  
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
 
               8.  Slow in and Slow out ใน Animation เราจะหลีกเลี่ยงความเทากันท้ังเรื่องของ 
Timing & Space ไมเชนนั้นอนิเมชั่นท่ีเราสรางข้ึนจะดูเอ่ือยเฉ่ีอยไมนาสนใจ การใส Slow in และ 
Slow out จะตองอางอิงถึงความเปนจริงดวย อยางเชนวัตถุท่ีมีมวลมากเชนรถบรรทุกจะใชเวลาใน
การออกตัวและหยุดนานกวารถเกงท่ีมีมวลนอยกวา ดังรูปตัวอยางทางดานซายแอนิเมเตอรจะตองใช
หลักการ Slow out เพ่ืออนิเมทการเคลื่อนท่ีของลูกโบวลิ่งใหรูสึกวามีแรงนอยในเฟรมแรกและมี
ความเร็วเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในเฟรมท่ีแปดกอนท่ีจะชนพินใหลมได สวนภาพดานซายคือหลักการ Slow 
in ซ่ึงลูกโบวลิ่งเคลื่อนท่ีดวยความเร็วมากในเฟรมแรกและคอย ๆ ออนแรงลงในเฟรมท่ีแปดซ่ึงจะดูไม
นาเชื่อถือเทากับภาพดานซาย แตอยางไรก็ตามท้ังสองหลักการนี้ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับในแตละ
เหตุการณ 

 

ภาพท่ี 2-8    ภาพตัวอยาง Slow in and Slow out 
ท่ีมา:    4shared.com. หลักการของการเคลื่อนไหว. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก  
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
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9.   Secondary Action คือ สวนท่ีแสดงเขาไปเสริมการแสดงหลัก เพ่ือใหงานดูมีชีวิต
แตการเลาเรื่องตองไมเปลี่ยนไป อยางเชนนักแสดงกําลังอานหนังสือพิมพแตก็ดื่มกาแฟไปดวย การ
อานหนังสือพิมพคือ primary action สวนการดื่มกาแฟคือการแสดงรองหรือ secondary action 
นั่นเอง 

 

ภาพท่ี 2-9    ภาพตัวอยาง Secondary Action 
ท่ีมา:    4shared.com. หลักการของการเคลื่อนไหว. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก  
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
 
              10.  Solid Drawing หลักการในขอนี้มีพ้ืนฐานมาจาก traditional 2D animation โดย
กอนท่ีศิลปนจะลงสีใหกับภาพแตละภาพจะตองมีการตัดเสนกอนเพ่ือใหไดเสน outline ท่ีสวยงาม
ชัดเจน ในข้ันตอนนี้จําเปนตองอาศัยทักษะหรือฝมือของศิลปนเปนอยางมาก แตท่ีสําคัญยิ่งไปกวานั้น
ก็คือไมวาจะใชศิลปนก่ีคนก็ตาม ก็ตองพยามสรางงานท่ีมีลายเสนท่ีตอเนื่องและคงคุณภาพให
เหมือนกันตลอดท้ังเรื่องเสมือนเปนภาพวาดจากคน ๆ เดียว สําหรับอนิเมชั่นสมัยใหมในรูปแบบ 3D 
computer เราไมจําเปนตองวาดทุก ๆ ภาพเหมือน traditional 2D animation แตงานในสวนนี้จะ
เก่ียวของกับการ Rigging หรือการ setup ตัวละครนั้นเอง ซ่ึงหากเรา setup ตัวละครใหอนิเมเตอร 
pose ไดงายและเห็น outline ไดชัดเจนเทาไหรก็จะทําใหชิ้นงานนั้นมีความสมบูรณสวยงามเสร็จ
สรรพในตัวมันเอง ไมตองเสียเวลาในการตัดเสนเหมือน 2D animation 

 

ภาพท่ี 2-10    ภาพตัวอยาง Solid Drawing 
ท่ีมา:    4shared.com. หลักการของการเคลื่อนไหว. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก  
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
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11.  Straight Ahead and Pose to Pose ในการวาดภาพแตละภาพ เฟรมแตละเฟรม 
เพ่ือนํามาเรียงตอกันแลวใหเกิดเปนภาพเคลื่อนไหวนั้นจะมีวิธีการทํางานอยูสองวิธีคือ Straight 
Ahead กับ Pose to Pose ซ่ึงมีการทํางานท่ีแตกตางกันดังนี้ 

Straight Ahead จะเปนการวาดภาพจาก เฟรมหนึ่งไปอีกเฟรมหนึ่งโดยเรียงจาก
ภาพเริ่มตนไปจนจบ 

Pose to Pose จะเปนการวาดเฉพาะคีย Pose หลักเปนชวง ๆ ใหเสร็จเรียบรอย
กอนจากนั้นจึงคอยมาวาดภาพท่ีอยูระหวางคีย Pose หลักทีหลังหรือท่ีเรียกกันวา in between 
นั่นเอง การทํางานแบบ Pose to Pose นิยมนํามาใชกับ computer animation เพราะทําใหงายตอ
การแกไขและชวยลดเวลาในการทํางานในบางสวนเนื่องจากคอมพิวเตอรจะชวยคํานวณ ภาพ in 
between โดยอัตโนมัติ 

 

ภาพท่ี 2-11    ภาพตัวอยาง Straight Ahead and Pose to Pose 
ท่ีมา:    4shared.com. หลักการของการเคลื่อนไหว. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก  
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
 
              12.  Appeal ในขอสุดทายนี้หมายถึง รสนิยม, เสนหหรือความลงอะไรสักอยางท่ีเม่ือเราดู
แลวทําใหเชื่อ believable นั่นเอง ซ่ึงอาจจะเริ่มตั้งแตการออกแบบตัวละคร, นิสัย, ลักษณะทาทาง
บุคลิก ท่ีสื่อออกมาใหเราไดรูสึกคลอยตามหรือเชื่อวาตัวละครนั้นมีอยูจริง ดังตัวละครท้ังสี่ตัวในภาพ
ตัวอยาง ท่ีทําใหเรารูสึกวาตัวละครท้ังสี่มีบุคลิกเฉพาะตัวและมีความแตกตางกันอยางชัดเจน 

 

ภาพท่ี 2-12    ภาพตัวอยาง Appeal 
ท่ีมา:    4shared.com. หลักการของการเคลื่อนไหว. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก  
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html 
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ทฤษฎีสี (Theory of Color)                                                                                   
เปนทฤษฎีท่ีเซอรไอแซก นิวตัน (Sir Isac Newton) คิดคน จากการสองแสงขาวผาน

แทง ปริซึม โดยแทงปริซึมจะทาการแยกแสงขาวออกเปนสีตางๆ ในลักษณะและสัดสวนท่ีเทา ๆ กัน
ไดจํานวน 7 สีเหมือนกับสีรุงคือมวง ฟา น้ําเงิน เขียว เหลือง สม แดง 

วงลอสี (Color Wheel) วงสีประกอบดวยสีตาง ๆ เรียงเปนวงกลมจํานวน 12 สีโดย 
สามารถแบงประเภทของสีตางๆออกเปน 3 ข้ันคือ 

1. แมสีปฐมภูมิ (Primary Color) เปนสีบริสุทธิ์จํานวน 3 สี ท่ีไมเคยผสมกับสีใดมา
กอน และไมอาจใชสีอ่ืนผสมเพ่ือสรางแมสีปฐมภูมิได ไดแก สีเหลือง แดง และน้ําเงิน 

                             

ภาพท่ี 2-13    ภาพวงลอสีข้ันปฐมภูมิ 
ท่ีมา:    webart. ศิลปะ Art วงลอสี. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก http://www.prc.  
ac.th/newart/webart/colour09.html 
 

2. สีทุติยภูมิ (Secondary Color) เปนสีผสมจานวน 3 สี โดยการนําแมสีปฐมภูมิมา 
ผสมกัน ไดแก  

2.1  สีเหลือง + สีแดง = สีสม 
2.2  สีแดง + สีน้ําเงิน = สีมวง 
2.3  สีน้ําเงิน + สีเหลือง = สีเขียว 

                                               

ภาพท่ี 2-14    ภาพวงลอสีข้ันทุติยภูมิ 
ท่ีมา:    webart. ศิลปะ Art วงลอสี. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก http://www.prc.  
ac.th/newart/webart/colour09.html 
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3. สีตติยภูมิ (Tertiary Color) เปนสีผสมจํานวน 6 สี ซ่ึงเกิดจากแมสีปฐมภูมิกับสี
ทุติยภูมิมาผสมกัน ไดแก 

3.1  สีเหลือง + สีสม = สีสมเหลือง 
3.2  สีแดง + สีสม = สีสมแดง  
3.3  สีแดง + สีมวง = สีมวงแดง 
3.4  สีน้ําเงิน + สีมวง = สีมวงน้ําเงิน 
3.5  สีน้ําเงิน + สีเขียว = สีเขียวน้ําเงิน 
3.6  สีเหลือง + สีเขียว = สีเขียวเหลือง 

 

ภาพท่ี 2-15    ภาพวงลอสีข้ันตติยภูมิ 
ท่ีมา:    webart. ศิลปะ Art วงลอสี. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก http://www.prc.  
ac.th/newart/webart/colour09.html 
 

ประเภทของสี 
คาความเขมหรือน้ําหนักของสี 
สีตางๆท่ีเกิดข้ึนในวงจรสีหากเรานํามาเรียงน้ําหนักความออนแกของสีหลายสี เชน มวง 

น้ําเงิน เขียวแกมน้ําเงิน เขียว และเหลืองแกมเขียว หรือ มวง แดง แดงสม สม สมแกม เหลือง และ
เหลืองหรือเรียกวาคาในน้ําหนักของสีหลายสี (Value of different color) สําหรับคาความเขมอีก
ประเภทหนึ่งเกิดจากการนําสีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียวแลวนํามาไลน้ําหนักออนแกในตัวเอง เราเรียกวาคา
น้ําหนักสีเดียว (Value of single color) ซ่ึงถาผูเรียนฝกฝนไดเปนอยางดีแลว สามารถนําความรูจาก
การไลคาน้ําหนักนี้ไปใชใหเกิดประโยชนไดมากในการสรางงานจิตรกรรม ดังตัวอยาง 

สีตัดกัน 
สีตัดกันหรือสีตรงขามก็คือสีท่ีอยูตรงขามกันในวงจรสีนั่นเองการท่ีเราจะทราบวาสีคูใด

เปนสีตรงขาม กันอยางแทจริงหรือไมใหนําเอาสีคูนั้นมาผสมกันดูถาผลการผสมกันออกมาเปนสีกลาง
นั้นหมายถึงวาสีคูนั้นเปนคูสีตัดกันอยางแทจริงตัวอยางสีคูตัดกันสีดังตัวอยางนั้นเปนคูสีท่ีตัดกันซ่ึงการ
ใชสีตัดกันใน การสรางงานศิลปะนั้นตองมีหลักเกณฑพอสมควรหากใชอยางไมรูหลักการแลวจะทําให
การสราง สรรคผลงานออกมาไมนามองขัดตอหลักการทางศิลปะอีกดวยการสรางงานศิลปะท่ีมีแตสี
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กลมกลืน โดยไมนําสีท่ีตัดกันไปใชบางครั้งทําใหภาพดูนาเบื่อหากนําสีตัดกันไปใชจะทําใหภาพดูมี
ชีวิตชีวา ดังนั้นหากจะนําสีตัดกันมาใชในงานศิลปะควรตองศึกษาหลักการตอไปนี้เม่ือเราระบายสีใน
ภาพโดยใชโทนสีท่ีกลมกลืนกัน 5 - 6 สี ถาตองการใหภาพดูมีชีวิตชีวา ไมจําเปนตองใสสีคูท่ี 5หรือ 6
ลงไปใหเลือกเอาสีใดสีหนึ่งอาจเปนหนึ่งหรือสองสีท่ีเกิดการตัดกันกับ วรรณะของสีโดยรวมของภาพ
นั้นซ่ึงไมเจาะจงใหตัดกับสีใดสีหนึ่งโดยเฉพาะวิธีการใชสีตรงขามหรือสี ตัดกันมีหลักการดังนี้ 

1. ปริมาณของสีท่ีตัดกันกับวรรณะของสีท้ังหมดในภาพตองอยาเกิน10%ของเนื้อท่ีใน
ภาพเขียน  

2. ในลักษณะการนําไปใช ในทางประยุกตศิลปหรือเชิงพานิชควรใชตามหลักเกณฑ 
2.1 หากจําเปนตองใชสีคูใดคูหนึ่งปริมาณเทาๆกัน ควรตองลดคาของคูสีลง  
2.2 หากภาพเปนลายเล็กๆ เชน ภาพท่ีเต็มไปดวยตนไมใบไมเล็ก การใชสีตัดกันอยาง

สดๆ สลับกัน ผลคือจะผสมผสานกันเอง  
2.3 หากจําเปนตองใชสีตัดกันในภาพใหญๆหรือพ้ืนท่ีภาพมากๆและสีคูนั้นติดกัน 

ควรใชเสนดํามาค่ันหรือตัดเสนดวยสีดําเพ่ือลดความรุนแรงของภาพและคูสีไดดังตัวอยาง 

 

ภาพท่ี 2-16    ภาพสีตัดกันและภาพการลดความรุนแรงของสีตัดกันดวยสีดํา 
ท่ีมา:    webart . ประเภทของสี. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก http://www.prc.ac 
th/newart/webart/colour09.html 

สีเอกรงค 
เอกรงคคือ สีสีเดียวหรือสีท่ีแสดงออกมาเดนเพียงสีเดียวซ่ึงเหมือนวาจะคลายคลึงกับสี

สวนรวม หรือสีครอบงําแตท่ีจริงแลวสีท้ังสองชนิดมีวิธีการท่ีแตกตางกันออกไปสีสวนรวมนั้นสีท่ีใชอาจ
เปนสีสด หรือสีท่ีลดคาลงไปแลวแตสีเอกรงคตองใชสีใดสีหนึ่งเปนสีสดยืนพ้ืนเพียงสีเดียวแลวลดคา
น้ําหนักออนแก ในระยะตางๆ เปนตน การสรางงานศิลปะท่ีมีแตสีกลมกลืนโดยไมนําสีท่ีตัดกันไปใช
บางครั้ง  ทําใหภาพดูนาเบื่อหากนําสีตัด กันไปใชจะทําใหภาพดูมีชีวิตชีวาดังนั้นหากจะนําสีตัดกันมา
ใชในงานศิลปะควรตองศึกษาหลักการตอ ไปนี้หลักเกณฑคือเม่ือเอาสีท่ีสดใสเปนจุดเดนของภาพแลว
สีท่ีเปนสวนประกอบรอบ ๆ ตองลดคา ความสดลงแลวนําเอาสีท่ีจุดเดนนั้นไปผสมดวยบางทุกๆแหง
ในภาพขอสําคัญคือสีท่ีจะนํามาประกอบนั้นจะใชก่ีสีก็ตาม แตโดยมากนิยมใชไมเกิน 5 สีโดยนําเอามา
จากวงจรสีดานหรือวรรณะใดวรรณะหนึ่ง ไมนิยมนํามาจากสองวรรณะรวมท้ังสีท่ีตองการใชเปนสียืน
พ้ืน(เอกรงค)  ดวยเพราะสีท่ีอยูในดานหรือ วรรณะเดียวกันจะผสานกลมกลืนกันงายกวา ตัวอยางเชน 
ถาเลือกสีมา 6 สีจากวงจรสีคือ เหลือง สม แสดแดงชาดแดงเลือดนกและมวงแดงเม่ือนักเรียนจะทํา
เอกรงคของสีเหลืองก็ใชสีเหลืองเปนหลักหรือสีเดนวางจุดใดจุดหนึ่งของภาพแลวนําสีอ่ืนๆขางตนมา
ลดคาหรือความสดใสลง(neutralized)โดยการนําเอาสีตรงขางของแตละคูมาผสมลงไปพอสมควร 
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เม่ือจะระบายก็นําเอาสีเหลืองท่ีเปนสียืนพ้ืนเขามาผสมดวยเล็กนอยก็จะไดสีเอกรงคของสีเหลืองตามท่ี
เราตองการ 

                                               

ภาพท่ี 2-17    ภาพสเีอกรงคของสีแดง 
ท่ีมา:    webart. ประเภทของสี. เขาถึงเม่ือ 27 กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก http://www.prc.ac. 
th/newart/webart/colour09.html 
 

การนําความรูเรื่องสีไปใช     
1. การใชสีในสถานท่ีมืดและสวาง การจะเลือกใชสีสําหรับตกแตงภายในบาน หรือ

สถานท่ีตางๆนั้น ประการแรกตองคํานึงถึงกอนวาหองนั้นไดรับอิทธิพลของแสงสวางจากภายนอกเขา
มาเก่ียวของดวยหรือเปลาเพราะวาถาหองนั้นๆมีแสงสวางสองถึงมากๆก็ควรใชสีท่ีลดความสดใสลง
หรือสีกลาง ๆ (neutralizedtints) เพ่ือจะไดดูสบายตานุมละมุนหากเราใชสีท่ีสวางจะดูไมเหมาะสม
ขณะเดียวกันหากหองนั้น ไดรับแสงจากภายนอกนอยเราตองใชสีท่ีสดใสกระจายชวยในการตกแตง
เพราะหองจะไดไมดู ทึมมืดทึบทําใหรูสึกหดหูหลักการนี้ไดเกิดข้ึนมานานแลวยกตัวอยางเชน
ภาพเขียนบนผนังของชาวอี -ยิปตซ่ึงก็ทราบกันดีอยูแลววาผนังภายในสิ่งกอสรางของชาวอียิปตนั้น
แสงสวางผานเขาไปไดนอยมากดังนั้นชาวอียิปตนิยมใชสีท่ีสดใสสวางในการสรางสรรคภาพการเขียน
ภาพดวยสีทีสดใสในท่ีสวางนอยนั้นจะทําใหภาพเขียนสวางพอดีตามตองการเพราะความมืดของ
บรรยาการรอบๆอันเปนสีกลางเขามามีบทบาททําใหสีท่ีสดใสลดความสดใสลงไปเองแตถาตองการวาง
โครงสีใหสวางมากควรวางโครงสีใหมีความผสานกลมกลืนในจุดพอดี เพราะแสงสวางไมทําใหดุลย
ภาพของสีเสียไปแตอยางใด 

2. การใชโครงสีสําหรับกลางแจงการนําหลักการดานโครงสรางสีไปใชในสถานท่ี
กลางแจงนั้นมีหลักการท่ีตรงกันขามกับประเภทแรกงานสถาปตยกรรมแถบประเทศทางตะวันออก
เชนสถาปตยกรรมไทยมักมุงหลังคาบานดวยสีสดใสเชน แดง เขียว เหลือง น้ําเงิน ทามกลางสภาพ
อากาศท่ีแดดจัดจานรอนแรง ซ่ึงก็ดูสดใสงดงาม เขากับสภาพแวดลอม แตหากเปนบานเรือนในแถบ
ยุโรป ซ่ึงบรรยากาศของเขา ทึมๆ ไมกระจางอยางแถบบานเราหากใชสีท่ีสดใสจะดูไมนามองบาดตา
โดดออกมาจากสภาพแวดลอม ดังนั้นควรเลือกใชสีท่ีลดความสดใส ลงจะทําใหนาดูและกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอม  
               3. สีท่ีไดรับอิทธิพลของแสงไฟเขามาผสม แสงไฟนับวามีอิทธิพลตอโครงสรางของสี
พอสมควร อาจทําใหเกิดความผันแปรไดในรูปแบบตางเชน อาจทําใหสีเขมข้ึน สวางข้ึนมืดลงสลัวหรือ
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จมหายไป เพ่ือเปนการปองกันปญหาดังกลาวกอนการท่ีจะวางโครงสีใดๆควรคํานึงถึงเรื่องของแสงไฟ
เขาไปเก่ียวของดวยเสมออาจทําโดยกําหนดโครงสรางของสีแลวนํามาทดสอบกับแสงไฟจริงดู สังเกต
ผลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดดีกวาเรามาเดาหรือคิดเองดังนั้นการกําหนดโครงสรางสีควรทําควบคูไป
กับการติดตั้งระบบไฟเพ่ือจะทําใหท้ังสองสวนนั้นไดสัมพันธกันถาแสงไฟท่ีใชเปนแบบธรรมดาการจัดสี
ใหดูกลมกลืนมีหลักเกณฑดังนี้ สีแดงจะดูสดใสกระจาง สวนสีแดงเขมจะออกไปทางสีแสด สีมวงแดง
จะออกไปทางสีแดง สีมวงครามอาจกลายเปนมวง สีครามจะออกไปทางสีเทา สีน้ําเงินจะดูปรากฏ
เดนชัดข้ึน สวนสีเหลืองจะออกไปทางสม และแสงสวางจัดข้ึนสีเหลืองอาจจมหายไป ดังนั้นผู
สรางสรรคควรตองศึกษาทําความเขาใจในจุดนี้ เพ่ือประโยชนเวลานําไปใชเชนในการจัดฉากเวทีละคร 
การแสดง รวมท้ังเครื่องแตงกายของตัวแสดง เพราะหากไมศึกษาอาจทําใหเกิดผลเสียตามมาไดเชน
เกิดจุดเดนในท่ี ๆ ไมตองการ  

สีกับการตกแตงภายในและภายนอกสถานท่ี 
การตกแตงสถานท่ีตางๆใหสวยงาม ถูกใจ สบายใจและรูสึกอบอุน ปลอดภัยเม่ืออยูในท่ีนั้นๆ 
ความรูสึกเหลานี้เกิดข้ึนไดอยางไร สวนหนึ่งเกิดข้ึนจากการเลือกใชสีท่ีแสดงออกมาทางจิตวิทยา ท่ี
เกิดผลกับจิตใจมนุษยอยางท่ีเราไมรูตัว นั่นแสดงวาสีมีอิทธิพลตอจิตใจเรา ตัวอยางเชน สีแดงและสี
เหลืองใหความรูสึกตื่นเตน สีน้ําเงินและสีเขียว ใหความรูสึกสงบ จิตใจถูกนอมลงสูสันติสุขซ่ึงเปนหลัก
จิตวิทยาท่ีเห็นอยางงายๆดังนั้นการวางโครงสรางของสีในการใชในชีวิตประจําวันก็ควรจัดสรรให
ถูกตองกับเรื่องราวหรือประโยชนใชสอย 
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ผลงานท่ีเกี่ยวของ 
กรณีศึกษาท่ี 1 
ชื่อผลงาน :    ภาพยนตร Animation  เรื่อง Ronal The Barbarian 
ผลิตโดย :    Danske เดชอุดม Filminstitut 
มีเนื้อหาเก่ียวกับคนเถ่ือนเกรียนสุดขอบโลก โรนัลคนเถ่ือนคือลูกหลานของครานนักรบผู

กลาหาญทุกคนตางมีพละกําลังและไมหวั่นเกรงสิ่งใด  ยกเวนโรนัลท่ีเปนคนเถ่ือนนอกคอก ตัวเขาเล็ก
และไมเปนโลเปนพาย ทําใหถูกหัวเราะเยาะเสมอ แตเม่ือกองทัพของเจาชายโวลคาซารบุกหมูบาน
โรนัลกลับเปนคนเดียวท่ีรอดมาไดและเขาพรอมดวย สมัครพรรคพวก ตองออกเดินทางตามหาดาบ
วิเศษเพ่ือนํากลับมาชวยคนเถ่ือนทุกคน 

 

ภาพท่ี 2-18    ภาพประกอบในภาพยนตร Animation  เรือ่ง Ronal The Barbarian 
ท่ีมา:    clubmmovie. ภาพยนตร Animation เรื่อง Ronal The Barbarian.  เขาถึงเม่ือ 30 
กันยายน 2556 เขาถึงไดจาก http://clubmmovie.blogspot.com/2013/01/mini-hd-ronal-
barbaren-2011-720p.html 
 

วิเคราะหจุดเดนของผลงาน 
1. การออกแบบตัวละครมีเอกลักษณและเหมาะสมกับบทบาท 
2. การใชโทนและลักษณะของแสงสวยดี  
3. การ Animate ของตัวละครมีจังหวะท่ีเหมาะสม 

สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการนํามาปฏิบัติ 
เนื้อเรื่องตลกขบขนทําใหสามารถนํามา ประยุกตใชได สีและแสงของงานสวย นุมๆ 

สบายตาและมีความเหมาะสมท่ีจะทํามาเปนแบบอางอิง มีความเก่ียวคลองในงานโครงการ จุลนิพนธ
คือ สวนของ Location  และโทนสีของงาน มีการจัดองคประกอบภายในหมูบานออกแนวชนเผา ๆ 
และรายละเอียดตางๆ มีประโยชนในการศึกษา  
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กรณีศึกษาท่ี 2 
ชื่อผลงาน :    ภาพยนตร Animation  เรื่อง Brave  
ผลิตโดย :    พิกซาร Disney Pixar 
มีเนื้อหาเก่ียวกับดินแดนท่ีราบสูงท่ีลึกลับและรกรางของสก็อตแลนด เต็มไปดวยตํานาน

การผจญภัยท่ีเลาขานสืบตอกันมารุนสูรุน หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวการผจญภัยของ เมริดา นักธนูมือ
ฉมัง ธิดาหัวรั้นของกษัตริยเฟอรกัส และราชินีเอลินอร ดวยความมุงม่ันท่ีจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรม
ของตัวเอง เมริดาไดทาทายธรรมเนียมเกาแก ซ่ึงเปนธรรมเนียมศักดิ์สิทธิ์เพ่ือปองกันความกระดาง
กระเดื่องระหวางบรรดาผูครองแควนท่ีควบคุมไดยาก ซ่ึงประกอบไปดวยลอรดแม็กกัฟฟนรางใหญ 
ลอรดแม็กอินทอชผูหนาตาบูดบึ้งและลอรดดิงวอลลข้ีหงุดหงิดการกระทํานี้นํามาซ่ึงความโกลาหลใน
ราชอาณาจักร เม่ือเธอหันไปขอความชวยเหลือจากแมมดชราทาทางประหลาด เธอกลับไดรับพรท่ี
เลวราย และอันตรายท่ีลุกคืบเขามาก็บีบใหเมริดาตองเรียกใชทุกสิ่งทุกอยางท่ีเธอมี ซ่ึงรวมถึงนองชาย
แฝดสามจอมซนของเธอ เพ่ือทําลายคําสาปรายและคนหาความหมายของความกลาหาญท่ีแทจริง 

                   

ภาพท่ี 2-19    ภาพประกอบในภาพยนตร Animation  เรือ่ง Brave 
ท่ีมา:    jediyuth. ภาพยนตร Animation  เรื่อง Brave. เขาถึงเม่ือ 30 พศจิกายน 2556 เขาถึงได
จาก http://jediyuth.com/tag/brave/ 
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วิเคราะหจุดเดนของผลงาน 
   1. การออกแบบตัวละครมีเอกลักษณและนาสนใจกับการใชโทนสีของตัว

ละคร 
   2. การ Animate ตัวละครสื่ออารมณไดเขาถึงมาก 
   3. มีฉากท่ีหลากหลายและสวยงาม 

สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการนํามาปฏิบัติ 
มีการ Animate ลักษณะทาทางการยิงธนูทําใหสามารถนํามาประยุกตลักษณะทาทาง

การยิงธนู ทาทางการจับธนูมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาเปนแบบอางอิง มีความเก่ียวคลองในงาน
โครงการ จุลนิพนธ คือ สวนของการ Animate มีจังหวะและทาทางท่ีดีมากนํามาใชประโยชนใน
การศึกษา  
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กรณีศึกษาท่ี 3 
ชื่อผลงาน :    ภาพยนตร Animation  เรื่อง อวตาร 
ผลิตโดย :    ไลทสตอรม เอนเตอรเทนเมนต 
มีเนื้อหาเก่ียวกับเจค อดีตนาวิกโยธินหนุมท่ีเปนอัมพาตครึ่งตัว ท่ีถูกเรียกมาปฏิบัติหนาท่ี

ในภารกิจพิเศษท่ีจะตองเปลี่ยนรางกายของเขา ใหกลายเปนชาวมนุษยตางดาวท่ีอาศัยอยูท่ีดาว
แพนดอรา โดยเจคตองเขาไปสอดแนมในกลุมของนาวี เพ่ือนําทางใหมนุษยเขาไปตักตวงแรอันมีคา
ของท่ีนั่น แตยิ่งเจคไดสัมผัสชีวิตบนดาวแพนดอรามากเทาไหร เขาก็ยิ่งหลงใหลในความงามของท่ีนี่
มากข้ึนเทานั้น ทายท่ีสุดเขาตองเลือกระหวางภารกิจท่ีเขาไดรับมอบหมายจากโลกและความรักความ
ผูกพันท่ีมีตอชาวนาวี ในสงครามท่ีมีอนาคตของโลกมนุษยเปนเดิมพัน 

 

ภาพท่ี 2-20    ภาพประกอบในภาพยนตร Animation  เรือ่ง อวตาร 
ท่ีมา:    flickpeople. ภาพยนตร Animation เรื่อง อวตาร. เขาถึงเม่ือ 30 พศจิกายน 2556 เขาถึง
ไดจาก http://www.flickpeople.com/?p=431 
 

วิเคราะหจุดเดนของผลงาน 
   1. การออกแบบตัวละครมีการเพนทสีของตัวละครใหนาสนใจและมี

เอกลักษณ 
   2. เนื้อเรื่องแปลกใหมนาสนใจเหนือจิตนาการ  
   3. สเปเชี่ยวเอฟเฟคตระการตา นาสนใจ 

สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการนํามาปฏิบัติ 
มีการออกแบบตัวละครท่ีมีเอกลักษณแฝงลวดลายของตัวละครหรือท่ีเรียกวาเทคเจอรท่ี

มีความนาสนใจและมีเสนหทําใหสามารถนํามาประยุกตใชและเปนแรงบันดาลใจใหมีการใชสีผิวของ
ตัวละครท่ีแปลกใหมมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาเปนแบบอางอิง มีความเก่ียวคลองในงานโครงการจุล
นิพนธ คือ สวนของการใสเทคเจอรของตัวละครออกแบบลวดลายตามรางกายของตัวละครและสีผิว
ของตัวละครท่ีเปนเอกลักษณนํามาใชประโยชนในการศึกษา 



 

บทที่  3 
ข้ันตอนการเตรียมการผลิตและแผนดําเนินการ 

 
Short Animation เรื่อง “Love Battle (ศึกนี้พ่ีขอ)” วางแผนข้ันตอนการเตรียมผลิต

และ แผนการดําเนินงานเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค ในการศึกษาโครงการจุลนิพนธ   ซ่ึงมี
ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 
แนวคิด (Concept Idea) 

จุดเริ่มตนของการดําเนินงานหลัก ๆ นั้นมาจากการชม Animation แลวรูสึกชอบดวยมุข
ตลกท่ีสอดแทรกมาระหวางการดําเนินเรื่อง ทําใหดูแลวสนุก   ตลกขบขันไป กับเรื่องนั้น ๆ จึงคิดท่ีจะ
ทํา 3D Short Animation แนวตลกขบขันสอดแทรกมุขเปนของตัวละครเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย 
เพ่ือความบันเทิงจึงเกิดเปน “Love Battle (ศึกนี้พ่ีขอ)” เรื่องนี้ข้ึนมาและก็นําแนวงานท่ีตัวเองสนใจ
มาปรับใช ประยุกตใหเขากับเรื่องนี้ดวย 

 
การคนควา (Research) 

การคนควาหาขอมูลเม่ือไดแนวคิดหลักของงาน แลวนํามาวิเคราะหถึงเรื่องท่ีจะตอง
ศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องท่ีเก่ียวของกับเรื่องราวเหตุการณตาง ๆ ภายในเรื่องท่ีตองศึกษาคนควาเพ่ิมเติม     
เพ่ือท่ีจะนําขอมูลตาง ๆ มารวบรวมประยุกตใชใหเขากับเรื่องราวของ “Love Battle (ศึกนี้พ่ีขอ)”     
โดยคํานึงถึงขอบเขตในการทํางานคนควาหาขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับตัวละครฉากท่ีนําเสนอ 
อุปกรณเสริมของฉากและตัวละคร บรรยากาศตาง ๆ   

1. ขอมูลลักษณะของตัวละคร ตัวละครในเรื่องเปนพวกคนเผาแทบทวีปแอฟริกา จึงได
ศึกษาเก่ียวกับลักษณะนิสัย ความเปนอยู เครื่องแตงกาย ลักษณะทางรูปรางหนาตา สีผิวและการ
ดํารงชีวิต 

2. ขอมูลของอุปกรณท่ีเปนอาวุธของตัวละครนั่นคือ ธนู ซ่ึงก็คนหาขอมูลของในยุคนั้น
ใชเปนธนูแบบไหน ประเภทใดแตจะมีธนูพิเศษท่ีเปนนวัตกรรมใหมก็อางอิงกับเทคโนโลยีในปจจุบัน
ผสมเขากับความคิดสรางสรรคท่ีอาจจะไมเปนความจริงมากเทาไร ศึกษาวิธีการยิงธนู ลักษณะการจับ
ธนูและลูกธนูก็สําคัญใชวัสดุอะไรในการทํา เปนตน 

3. ขอมูลทางกายภาพ คนควาในเรื่องของฉากท่ีอยูอาศัยของหมูบานชนเผาแถบนั้น
บรรยากาศโดยรอบพวกสภาพแวดลอมของปา เนนไปท่ีแสงและอารมณของเหตุการณแตละ
เหตุการณ 

4. ขอมูลเทคนิคอ่ืน ๆ นอกจากขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลงานแลวตองมีการศึกษาวิธีการ
ผลิตงานในข้ันตอนตาง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะความรูดานเทคนิคเพ่ิมข้ึนและนํามาปรับหรือ
ประยุกตใชในงานเพ่ือพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 
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การออกแบบตัวละคร (Character Design) 
ในสวนของการออกแบบตัวละครแตละตัวใหมีลักษณะนิสัยตรงกับรูปรางลักษณะของ 

ตัวละครก็ดูจากองคประกอบตาง ๆ ของขอมูลท่ีไดศึกษาคนความานํามาใชในการออกแบบโดย
คํานึงถึงฉากดวยใหมีความกลมกลืนและไปในทิศทางเดียวกัน 

1. การออกแบบตัวละครเจาอวน บุคลิกตองการใหดูเปนคนอวนดํา นิสัยข้ีโกง ข้ีอวด 
วางมาด ทําอะไรก็ใชความสามารถของเครื่องมือและเทคโนโลยีตาง ๆ เพราะตัวเองไมมีฝมือ 

 

ภาพท่ี 3-1    ตัวละครเจาอวน 
 

2. การออกแบบตัวละครเจาผอม บุคลิกใหเปนคนผอม ๆ แหง ๆ หนาตาซ่ือ ๆ นิสัย
ปกติท่ัวไปเปนคนธรรมดานิสัยดีไมข้ีโกง ไมอิจฉาริษยา 

 

ภาพท่ี 3-2    ตัวละครเจาผอม 
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3. การออกแบบตัวละครหญิงสาวผูเลอโฉม บุคลิกเปนคนสวยท่ีสุดในหมูบาน สวยสงา
เปนคนแตงตัวเกงชอบใสเครื่องประดับมากมาย รักการแตงหนา นิสัยดีเปนคนเรียบรอย นารัก กริยา
มารยาทงามผูพบเห็นตองชื่นชอบ 

 

ภาพท่ี 3-3    หญิงสาวผูเลอโฉม         
 
การออกแบบฉาก (Scene Design) 

ลักษณะของฉากจะมีเนนหนักไปในดานของพ้ืนท่ี ท่ีใชในการประลองธนูซ่ึงเลือก ใชเปน
บรรยากาศของปา เพราะตองการพ้ืนท่ีในการแข็งขันและใชบรรยากาศ สภาพแวดลอมใหเขากับชน
เผา หรือหมูบานเพราะอาศัยอยูตามปาเขา และก็ มีการออกแบบทางเขาหมูบานซ่ึงแสดงใหเห็นถึง 
LOGO ประจําหมูบาน 

 

ภาพท่ี 3-4    ฉากสนามประลอง 
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Storyboard 
ตารางท่ี 3-1    Storyboard 1 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 1 
ฉากเปดตัวหนาหมูบานแสดงใหเห็นถึงเสา 2 ตน
ท่ีอยูหนาหมูบานเปนสัญลักษณของหมูบาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 2 
ขาคนเดินมาเปนการเปดตัวโดยท่ียังไมใหเห็น
หนาใหคนดูลุนวาหนาตาของตัวละครจะเปน
อยางไร 
 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 3 
เปดตัวดวยหนาตัวละครเจาผอมซ่ึงกําลังหันหนา
ไปมองและสะดุดกับอะไรบางอยางเขาแลว 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 4 
ปายประกาศมีเนื้อหาวา หญิงสาวผูเลอโฉมกําลัง
ตามหาคูครองแตมีเง่ือนไขใหมาแขงยิงธนูกันผู
ชนะจะไดท้ังใจและตัวของนางไปครอบครอง เปน
จุดเริ่มตนของการแขงขันธนูศึกแหงรัก 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 5 
เม่ือเจาผอมไดอานเนื้อความของปายประกาศก็
ตกหลุมรักหญิงสาวในรูปอยางโงหัวไมข้ึน 
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ตารางท่ี 3-2    Storyboard 2 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 6 
เจาผอมโผลเขากอดจูบตนไม อยางกับวาตนไม
คือหญิงสาวผูเลอโฉม 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 7 
ขณะท่ีเจาผอมกําลังกอดจูบ ลูบไลตนไมอยูนั้น
เจาอวนก็เดินมาเห็นเจาผอมทําทาทางพิลึกชอบ
กลเลยเดินมาดู 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 8 
พอเขามาใกลเจาอวนก็ยิ่งสงสัยการกระทําของ
เจาผอมมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 9 
เจาอวนมากระแทรกเจาผอมใหกระเด็นเพ่ือท่ีตน
จะไดรูวาเจาผอมทําอะไรกันแน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 10 
เม่ือเจาอวนไดเห็นภาพหญิงสาวผูเลอโฉมก็ไข
ปริศนาออกหมดวาเจาผอมทําไมถึงยืนอยูนาน
สองนานเจาอวนตกหลุมรักหญิงสาวดวยเชนกัน  
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ตารางท่ี 3-3    Storyboard 3 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 11 
ท้ังคูยืนชื่นชมปายประกาศนั้นอยูนานสองนาน 
มอง 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 12 
ท้ังคูปะทะกันบงบอกใหรูวาเราจะแขงขันกัน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 1 
ณ สนามประลองเริ่มการแขงขันแรกเจาผอมยิง
ธนูเพ่ือเล็งเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 2 
เปลี่ยนมุมกลอง เจาผอมยังคงเล็งเตรียมจะยิงธนู 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 3 
ลูกธนูท่ียิงออกมาจากเจาผอมปกลงท่ีเปาหมาย
เขาเต็ม ๆ  
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ตารางท่ี 3-4    Storyboard 4 
 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 4 
คะแนนนําไป 1 ตอ 0  

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 5 
ตาของเจาอวนยิงบาง เจาอวนเล็งไปท่ีเปาหมาย
แลวยิง 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 6 
ลูกธนูพุงออกมาอยางสวยงามแตมีแววเหมือนวา
จะท่ิมลงพ้ืน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 7 
ลูกธนูท่ิมลงพ้ืน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 8 
เปลี่ยนมุมมองวาลูกธนูปกลงพ้ืนและให เห็น
เปาหมาย 

 



27 

 

ตารางท่ี 3-5    Storyboard 5 
 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 9 
คะแนนยังคงเปน 1 ตอ 0 อยูเจาผอมนําเจาอวน
อยู 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 10 
เจาอวนเห็นวาไมไดทีตองควักธนูพิเศษออกมาใช
ซะแลวเพ่ือท่ีจะไดทําคะแนนข้ึนนําเจาผอม 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 11 
ปง! ธนูพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 12 
วาว!! เจาผอมตกตะลึงในความสวยงามของธนู
วิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 13 
เจาผอมหยิบธนูไมเกา ๆ ของตัวเองออกมา 
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ตารางท่ี 3-6    Storyboard 6 
 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 14 
แปว! มันชางเปนธนูไมท่ีเกาและโบราณ ธรรมดา
แบบสุด ๆ  

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 15 
เจาอวนหัวเราะเยาะเยยธนูของเจาผอมวามันเกา
ขนาดนี้คงจะสูธนูไฮเทคของตนไมได 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 16 
ดานตอไป เปนดานท่ีใหยิงแตงโมท่ีแกวงไปมาอยู
กับตนไม 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 17 
ตาเจาผอมยิง เจาอวนยืนเยยอยูขาง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 18 
เล็งเปาหมายไปท่ีแตงโมท่ีแกวงไปมา 
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ตารางท่ี 3-7    Storyboard 7 
 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 19 
ลูกธนูกําลังพุงตรงมาท่ีแตงโม 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 20 
ลูกธนูปกเขาท่ีลูกแตงโมอยางสวยงาม ขณะท่ี
แตงโมก็ยังคงแกวงไปมาอยู 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 21 
เจาผอมหัวเราะอยางสะใจท่ีตนเองทําคะแนนได
ดวยธนูไมอันเกาของเขา 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 22 
คะแนนเจาผอมนํามาเปน 2 ตอ 0  

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 23 
เจาอวนเริ่มยิงดวยธนูไฮเทคเปนครั้งแรก เตรียม
ตัวจับธนู 
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ตารางท่ี 3-8    Storyboard 8 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 24 
เจาอวนมองท่ีชองมองแลวเล็ง 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 25 
โดย ท่ี เจ าอ วนใช เทคนิคเล เซอร ในการเล็ ง
เปาหมายโดยเปนความสามารถของเจาธนูไฮเทค
ตัวนี้ซ่ึงจะมีฟงกชันหลากหลายอยางเลยทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 26 
พอไดพิกัดเปาหมายแลวเจาอวนก็ทําการยิง 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 27 
ลูกธนูพุงตัวกลางอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 28 
ลูกธนูของเจาอวนท่ียิงมาผาแสกกลางเขากับลูก
ธนูของเจาผอมเขาอยางจัง  
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ตารางท่ี 3-9    Storyboard 9 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 29 
Zoom เขามาเพ่ือใหเห็นถึงการแสกท่ีสวยงาม 
และลูกธนูของเจาอวนก็ปกเขากับแตงโมอยาง
สวยงามในรอบนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 30 
เจาอวนดีใจยกใหญท่ีรอบนี้ตัวเองยิงโดนและแสก
เขากับธนูของเจาผอมดวยเปนการเยยเจาผอมอีก
ทางหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 31 
เจาอวนตีตื้นตามมาติด ๆ ดวยคะแนน 1 ตอ 2  

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 32 
ดานตอไป เปนการยิงแอปเปลหลังตนไมโดยท่ีให
หญิงสาวผูเลอโฉมมายืนชี้เพ่ือใหรูวาดานนี้มีแอ
ปเปลอยูขางหลังตนไม 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 33 
ใชมุมกลองนี้ เ พ่ือสือใหคนดูรูวามีแอปเปลอยู
ดานหลังตนไม 
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ตารางท่ี 3-10    Storyboard 10 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 34 
เจาผอมเหนื่อยใจในการยิงครั้งนี้อยางมากเพราะ
ตองใชองศาการยิงท่ีดีในการท่ีจะยิงโดนแอปเปล
ท่ีอยูดานหลังตนไม 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 35 
มือของเจาผอมสั่นเล็กนอยในการเล็งเปาเพ่ือหา
องศาใหไปกระเดงกับอะไรสักอยางแลวใหพิกัด
ลูกธนูเปลี่ยนทิศทาง 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 36 
ลูกธนูมากระเดงกับหัวเสาเพ่ือท่ีจะเบียนเบน
ทิศทางหันเหเขาไปหลังตนไม 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 37 
ลูกธนูปกเขากับแอปเปลดวยความลุนและตื่นเตน
ของเจาผอม 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 38 
ตานี้เปนทีของเจาอวนบางเจาอวนเตรียมยิงใน
รอบนี้ 
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ตารางท่ี 3-11    Storyboard 11 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 39 
เจาอวนเตรียมยิง  

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 40 
ลูกธนูปกตนไมในแบบธรรมดาไมมีพิกัดอะไรหรือ
มีอะไรพิเศษทุกอยางเปนปกติแตทันใดนั้นเองลูก
ธนูก็มีกลไกพิเศษหมุนดวยความเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 41 
มีฝุนควันจากการทํางานของกลไก 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 42 
ตนไมถูกเจาะเปนรูกลม ๆ  

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 43 
แลวธนูก็มีธนูเล็กท่ีแฝงอยูภายในลูกธนูอันใหญ
ธนูเล็กขับเคลื่อนตัวเองออกมา 
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ตารางท่ี 3-12    Storyboard 12 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 44 
แลวเจาะเขากับแอปเปล เจาอวนจึงไดคะแนนใน
รอบนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 45 
เจาอวนหัวเราะดวยความสะใจวาตนเกงไมเห็น
ตองใชฝมืออะไรมากมายก็สามารถทําคะแนนได 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 46 
ดานตอไป เปนดานท่ีมองเห็นภาพไกล ๆ ดานนี้
จะใหทําอะไรจะใหยิงเปาหมายอะไรท้ังสองสงสัย
ในลักษณะของดาน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 47 
Zoom เขามาเห็นเปนลูกเชอรรี่วางอยูบนหิน 
ดานนี้เปนการยิงลูกเชอรรี่ท่ีอยูไกลออกมาจากท่ี
ท้ังคูยืนอยูหลายกิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 48 
เจาผอมเริ่มยิงกอนเหมือนทุกครั้ง รอบนี้เปนการ
ยิงท่ีมีระยะทางท่ีไกลมากเจาผอมมีความคิดวาคง
ตองใชวิธีนี้ 
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ตารางท่ี 3-13    Storyboard 13 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 49 
หยิบใบไมมาโปรยเพ่ือใหทราบทิศทางของแนว
ลมตองใชแรงในการยิงสูงมากเพ่ือสงลูกธนูใหวิ่ง
ไปในระยะทางไกล ๆ ได 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 50 
เม่ือใบไมปลิวไปตามกระแสแรงลมในดานนี้ เจา
ผอมจึงรูทิศทางของลม 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 51 
เตรียมตัวยิงดวยสีหนาท่ีเครียดและเปนกังวลนิด
หนอยเพราะวาระยะทางท่ีตองยิงไกลมาก 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 52 
ลูกธนูพุงดวยความเร็วและแรงมากสูเปาหมายท่ี
ลูกเชอรรี่อยู 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 53 
ลูกธนูปกเขากับลูกเชอรรี่ 
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ตารางท่ี 3-14    Storyboard 14 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 54 
เจาผอมดีใจมาก เพราะตนก็กังวลอยูวาจะไมเขา
เปาแตสุดทายก็เขาเปาท้ังดีใจและภูมิใจกับฝมือ
ของตัวเอง 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 55 
ตาของเจาอวน ขณะท่ีเจาอวนกําลังจะยิงมีเจา
แมลงวันจอมยุงบินมาจากไหนไมทราบบินวน ๆ 
เวียน ๆ ไปมาอยูรอบ ๆ ตัวของเจาอวน สราง
ความนารําคาญมาก 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 56 
เจาแมลงวันจอมยุงก็บินเขามาเกาะท่ีจมูกของเจา
อวน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 57 
เจาอวนโมโหและรําคาญจึงใชมือจะตบแมลงวัน
ตัวนั้นแตตบพลาดดวยความไวของแมลงวันจึงบิน
หนีไปไออวนจึงตบโดนจมูกตัวเองเขาเต็ม ๆ  

 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 58 
จมูกท่ีโดนตบแดงเหมือนลูกเชอรรี่ 
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ตารางท่ี 3-15    Storyboard 15 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 59 
แตเจาอวนก็ตองยิงธนูตอไปเตรียมตัวท่ีจะยิง 

 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 60 
ฟงกชันท่ีใชในรอบนี้คือการล็อกพิกัดเปาหมาย
โดยทําการล็อกดวยการใชสีแดงเพ่ือท่ีจะเปนการ
งายในการเล็งเห็นพิกัด 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 61 
เจาอวนล็อกพิกัดเปาหมายเสร็จก็ปลอยลูกธนู
ดวยความงายดาย 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 62 
ลูกธนูออกตัวจากคันธนูดวยความเร็วและแรงมุง
ตรงสูเปาหมายสีแดงตามคําสั่งพิกัดท่ีล็อกไว 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 63 
แตดวยความเร็วและแรงมีการสั่นสะเทือนทําให
ลูกเชอรรี่ท่ีวางอยูกลิ้งตกไปจากตําแหนงท่ีวางไว
ในตอนแรก 
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ตารางท่ี 3-16    Storyboard 16 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 64 
ลูกธนูวิ่งผานลูกเชอรรี่ท่ีตกไปจากตําแหนงท่ีวาง
ไวในตอนแรก 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 65 
ในเม่ือลูกธนูยังทําภารกิจไมสําเร็จก็มวนตัวเอง
กลับมาเพ่ือจะมองหาเปาหมายท่ีไดล็อกไวในตอน
แรกใหสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 66 
แตเม่ือลูกเชอรรี่ท่ีตกลงไปแลวดวยการมองใน
ระดับสายตาของลูกธนูจึงมองไมเห็นลูกเชอรรี่แต
มองเห็นสีแดง ๆ อันใหมท่ีตรงกับคําสั่งคือ สีแดง 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 67 
สีแดง สีแดง สีแดง คือเปาหมายพิกัดท่ีล็อกไว 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 68 
สีแดงท่ีวานั่นก็คือ จมูกแดงของเจาอวนท่ีตัวเจา
อวนเองตบจมูกในตอนนั้น 
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ตารางท่ี 3-17    Storyboard 17 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 69 
เจาอวนเริ่มงงวาลูกธนูวิ่งมาทําไมนะ  

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 70 
หา.. พิกัดเปาหมายเริ่มใกลข้ึนและชัดเจนข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 71 
เจาอวนเริ่มไหวตัวเองจะหันหนาหลบลูกธนูท่ีวิ่ง
พุงตรงสูตัวเอง 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 72 
ลูกธนูยังคงวิ่งเขาหาเปาหมายอยางไมหยุดหยอน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 73 
เจาอวนวิ่งหนีลูกธนูไปซาย ไปขวา 
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ตารางท่ี 3-18    Storyboard 18 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 74 
และแลวเจาผอมก็ไดครอบครองหญิงสาวผูเลอ
โฉมไปโดยไมมีสิ่งใดปฏิเสธได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

แผนการดําเนนิงาน 
ตารางท่ี 3-19    แผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

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

1. ศึกษารวบรวมขอมูล 
 

                

2. ออกแบบตัวละคร 
 

                

3. ออกแบบ Story Board ตัวละคร
และฉากประกอบ 
 

                

4. Animatic 
 

                

5. สราง Model 
 

                

6. Animate 
 

                

7. Test Animate 
 

                

8. Rendering 
 

                

9. Composite 
 

                

10. Sound 
 

                

11. สรุปเอกสารจุลนิพนธ 
 

                

 

 

 

 

 

 



 
บทที่  4 

ข้ันตอนการผลิต 
 

การจัดทําโครงการจุลนิพนธ 3D Short Animation เรื่องศึกนี้พ่ีขอ (Love Battle)  มี
ข้ันตอนการผลิตเปนไปตามลําดับข้ันตอน  เพ่ือใหการทํางานดําเนินไปตามแบบแผนท่ีวางไว  ดังนี้ 
 
การสรางต ัวละคร (Character Modeling) 

ข้ันตอนการสราง Model  ทําไดโดยการนําภาพท่ีออกแบบไวในตอนแรกมีภาพดานหนา 
และดานขางแลวนํามาสราง Model ตามรูปใหใกลเคียงท่ีสุดและเพ่ิมเสน เพ่ิมจุดแลวดัดตามภาพ
ตนแบบ  เริ่มตนจากการเนนโครงสรางหลักกอนจากนั้นจึงมาเก็บรายละเอียด  เม่ือสรางโมเดลเสร็จก็
ทําการใส Texture โดยการทํา UV Layout แลวนําไป Paint ตอในโปรแกรมสําเร็จรูป Adobe 
Photoshop 

ตัวละคร (Character) 
1. เจาผอม 

 

ภาพท่ี 4-1    ภาพตัวละครเจาผอม 

 

ภาพท่ี 4-2    ภาพตัวละครเจาผอมแสดง Wireframe 
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2. เจาอวน 

 

ภาพท่ี 4-3    ภาพตัวละครเจาอวน 

 

ภาพท่ี 4-4    ภาพตัวละครเจาอวนแสดง Wireframe 
 

3. หญิงสาวผูเลอโฉม 

 

ภาพท่ี 4-5    ภาพตัวละครหญิงสาวผูเลอโฉม 
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ภาพท่ี 4-6    ภาพตัวละครหญิงสาวผูเลอโฉมแสดง Wireframe 
 
การสรางสภาพแวดลอมและฉากหลัง (Environment Background Modeling) 

สภาพแวดลอมและฉากจะเปนพวกดานหนาหมูบานและฉากเก่ียวกับปา มีพ้ืนท่ีกวาง
เปนสนามประลองในการแขงขันยิงธนู 

สภาพแวดลอมและฉากหลัง (Environment Background) 
1. ฉากหนาหมูบาน 

 

ภาพท่ี 4-7    ภาพฉากหนาหมูบาน 

 

ภาพท่ี 4-8    ภาพฉากหนาหมูบานแสดง Wireframe 
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2. ฉากปาและสนามประลอง 

 

ภาพท่ี 4-9    ภาพฉากปา 

 

ภาพท่ี 4-10    ภาพฉากปาแสดง Wireframe 

 

ภาพท่ี 4-11    ภาพฉากปาสนามประลอง 

 

ภาพท่ี 4-12    ภาพฉากปาสนามประลองแสดง Wireframe 
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การสรางระบบกระดูกตัวควบคุมการเคล่ือนไหวและสีหนาตัวละคร (Rigging and Blendshape) 
              Blendshape 

 

ภาพท่ี 4-13  ภาพ Blend shape แสดงอารมณของตัวละคร 
 

Rigging 
ข้ันตอนการ Rigging คือการใสกระดูกใหกับตัว Model เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญเปน

อยางยิ่งเปนการสรางกระดูกใหตัวโมเดลเคลื่อนไหวได 

 

ภาพท่ี 4-14    ภาพตัวละครเจาผอม Rigging การวาง Joint 
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ภาพท่ี 4-15    ภาพตัวละครเจาอวน Rigging การวาง Joint 

 

ภาพท่ี 4-16    ภาพตัวละครหญิงสาวผูเลอโฉม Rigging การวาง Joint 
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การกําหนดสีและลวดลาย (Shaders and Textures) 
การใสสีใหกับตัว Model ตาง ๆ ในงานเพ่ือใหงานมีสีสันมีความสมบูรณยิ่งข้ึนโดย

ภาพรวมในงานโทนสีจะออกไปในแนวสดใสเนนบรรยากาศเปนการตูน Texture เนนหนักไปท่ีตัว
ละครเพราะเปนชนเผาท่ีมีการเพนทสีลงไปท่ีผิวหนังจึงใหความสําคัญกับรายละเอียดตัวละคร 

1. ตัวละครเจาผอม 

 

ภาพท่ี 4-17    ภาพ Color Mapping ของตัวละครเจาผอม 

 

ภาพท่ี 4-18    ภาพ Model แสดง Texture ของตัวละครเจาผอม 
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2. ตัวละครเจาอวน 

 

ภาพท่ี 4-19    ภาพ Color Mapping ของตัวละครเจาอวน 

 

ภาพท่ี 4-20    ภาพ Model แสดง Texture ของตัวละครเจาอวน 
 

3. ตัวละครหญิงสาวผูเลอโฉม 

 

ภาพท่ี 4-21    ภาพ Color Mapping ของตัวละครหญิงสาวผูเลอโฉม 



50 

 

 

ภาพท่ี 4-22    ภาพ Model แสดง Texture ของตัวละครหญิงสาวผูเลอโฉม 
4. ภาพฉาก 

 

ภาพท่ี 4-23    ภาพ Model แสดง Texture ของฉาก 
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การเคลื่อนไหว (Animation) 
 เปนการทําใหตัวละครเคลื่อนไหวและแสดงอารมณตาง ๆ ออกมาเพ่ือสื่อใหผูรับชมเขาใจ 
เราจะทําเปนแบบท่ีเรียกกันวา Reference ในการสรางไฟล Animation เพ่ือท่ีเราจะไดแกไขได
สะดวกและงายรวดเร็ว  ประหยัดเวลาในการทํางาน  การทํางานเริ่มจากการวาง Key Pose ใหมี
ทาทางตรงตามความตองการ และคอยเพ่ิม Break Down ลงไปเพ่ือเพ่ิมความแนบเนียนใหทาทางดู
สวยงาม 

 

ภาพท่ี 4-24  ภาพการ Animate  
 
การจัดแสง (Light Setting) 

เขาสูการจัดแสงใหตัวละคร เปนการสรางบรรยากาศใหตัวละครดูโดดเดนข้ึน โดยจะใชหลัก
ของการจัดแสงของ Sun and Sky เนื่องจากบรรยากาศเปนกลางแจง และเพ่ิมในบางสวนท่ีตองการ
เนนใหสวาง 

 

ภาพท่ี 4-25  ภาพการวางแสงของฉากเดินมาดูประกาศ 
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การประมวลผลภาพ (Rendering) 

 

ภาพท่ี 4-26  ภาพ Render หลังจากการจัดแสง 

 

ภาพท่ี 4-27  ภาพ Render หลังจากการจัดแสง 
 

การตัดตอภาพและเสียง (Compositing) 
เปนข้ันตอนทายสุดของการทํา Animation เปนการตัดตอแกไขเพ่ิมความสมจริงใหกับ

Animation มีการเติมแตงเทคนิคตาง ๆ ใหภาพ แสง สี ของท้ังเรื่องใหโทนสีไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ภาพท่ี 4-28  ภาพ Composite 
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ภาพท่ี 4-29  ภาพ Composite 

 

ภาพท่ี 4-30  ภาพ Composite ใส Effect Blur 

 

ภาพท่ี 4-31  ภาพ Composite และใสเสียงประกอบ 



 
บทที่  5 

การศึกษาเทคนิคเฉพาะดาน 
 
การศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป UV LAYOUT 

โปรแกรมสําเร็จรูป UV LAYOUT เปนโปรแกรมชวยในการกาง UV  ของ Model ชวย
ใหกาง UV ไดงาย สะดวกรวดเร็ว และสวยงามมากข้ึน  การติดตั้งนั้นจะมีตัวโปรแกรมท่ีใชในการ
ติดตั้งนําไปลงท่ีเครื่อง โดยใสไวใน Drive :c จากนั้นก็ Run Program พอติดตั้งเสร็จก็จะมีไอคอนของ
โปรแกรมอยูท่ี Desktop          

 

ภาพท่ี 5-1    ภาพไอคอนของโปรแกรม UV LAYOUT 
 

เม่ือเปดโปรแกรมจะไดหนาตาแบบนี้ จากนั้นใหเลือกท่ี Dir จากนั้นเลือกไฟลท่ีเรา Save 
มาเพ่ือท่ีจะสราง UV สวนใหญจะใชเปนนามสกุล .obj  

 

ภาพท่ี 5-2    ภาพหนาตางของโปรแกรม UV LAYOUT เม่ือเปดโปรแกรมข้ึน 
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ภาพท่ี 5-3    ภาพหนาตางของโปรแกรม UV LAYOUT เม่ือเปดไฟล 
 

ข้ันตอนการทํา 
1. นํา cursor ไปวางไวตรงเสนท่ีจะทําการตัด 

1.1  กด C เพ่ือ ตัด 
1.2  กด W เพ่ือ เชื่อมเสน 
1.3  กด Enter เม่ือเลือกเสนท่ีตองการเสร็จ 
1.4  กด D เพ่ือสงโมเดลไป ดังรูป 

 

ภาพท่ี 5-4    ภาพตัวอยางเม่ือสง Model เขามา 
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2. คลิกเลือกท่ี Model แลวกด Ctrl + f จะเปนข้ันตอนการคลี่ UV 

 

ภาพท่ี 5-5    ภาพตัวอยางเม่ือคลี่ UV แลว 
 

3. กด 3 บนแปน Keyboard จะไดเปนหนาตัวอยางสิ่งท่ีเราไดสราง UV แลว 

 

ภาพท่ี 5-6    ภาพตัวอยางเม่ือคลี่ UV แลวท่ีกด 3  
 

4. กด Save ชื่อไฟลขอใหเปนชื่อเดิมจะงายกวา 
5.   เม่ือเปดโปรแกรมสําเร็จรูป Autodesk Maya ไปท่ี Import File นามสกุล obj ท่ี

เราสราง UV นั้นจะมาแทนท่ี Model เดิมท่ีเรามีแตวา Model ชิ้นนี้จะมี UV 
6.   เม่ือดู UV ในโปรโปรแกรมสําเร็จรูป Autodesk Maya เราจะได UV ท่ีเราสรางไว 

ในโปรแกรมสําเร็จรูป UV LAYOUT 
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ภาพท่ี 5-7    ภาพตัวอยางเม่ือสราง UV แลวในโปรแกรมสําเร็จรูป Autodesk Maya 
 



 
บทที่  6 

ผลการดําเนินการ ขอจํากัดและขอเสนอแนะ 
 

ผลการดําเนินการ 
จากการดําเนินงานตั้งแตเริ่มแรกจนถึงสุดทายนี้มีความผิดพลาดเกิดข้ึนหลายอยาง ไมวา

จะเปนระยะเวลาท่ีวางแผนไวบางสิ่งบางอยางคลาดเคลื่อนทําใหลาชาไปบางแตทุกอยางมีทางแก
เสมอ สาเหตุหลัก ๆ มาจากการไมไดวางแผนลวงหนาในการทํางานจึงทําใหตองมีการปรับปรุงแกไข
อยูบอยครั้งจึงทําใหตองใชเวลามากคลาดเคลื่อนกับกําหนดการท่ีตั้งไวแตก็จัดสรรเวลาไดอยาง
เหมาะสม ลงตัวผลงานจึงสําเร็จในท่ีสุด 

ภาพท่ี 6-1    ผลการดําเนินการ ชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 6-2    ผลการดําเนินการ ชุดท่ี 2 
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ภาพท่ี 6-3    ผลการดําเนินการ ชุดท่ี 3 

 



61 

 

 

ภาพท่ี 6-4    ผลการดําเนินการ ชุดท่ี 4 
 



62 

 

ภาพท่ี 6-5    ผลการดําเนินการ ชุดท่ี 5 
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ขอจํากัด 
ขอจํากัดในการทํางานท่ีเปนปญหาหลัก คือ เวลาเนื่องจากในการ Render ตองใชเวลา

คอนขางสูงดวยการท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอรนอย สงผลใหตองการเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากในการ 
Render ใหตรงตามกําหนดเวลาการมาใชงานหอง Lab เปนวิธีท่ีชวยเฉลี่ยในการ Render เพราะมี
เครื่องคอมพิวเตอรหลายเครื่องทําใหประหยัดเวลาในการ Render เปนอยางมากและอีกปญหาคือ
ไฟลงานฉากปาท่ีประกอบไปดวยตนไมหลากหลายตนทําใหมีขนาดท่ีใหญจึงใชเวลาในการเปดไฟล
นานและจะหมุนขยับในการทํางานจึงลาชาอีกดวย ปญหาท้ังคูนี้ตองจัดสรรและเผื่อเวลาในการทํางาน
ไวจึงจะเสร็จทันตามกําหนด 

 
ขอเสนอะแนะ 

ในการทํางานควรมีการวางแผนงานใหดี จัดสรรเวลาใหดีตองเผื่อเวลาไวดวยทุกสิ่งทุก
อยางตองมีการผิดพลาดเพ่ือรอการแกไข ควรศึกษาหาความรูเทคนิคตาง ๆ มาเพ่ือใชเสริมในงานให
งานมีคุณภาพดีและดูมีความแตกตางเปนเอกลักษณะ หากมีปญหาใหรีบปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา
เพราะถาเรามัวแตงมอยูกับปญหานั้นดวยตัวคนเดียวจะเปนการเสียเวลาและเปนความคิดท่ีผิด ทุกคน
ยอมมีสิ่งท่ีไมรูและขอผิดพลาดแตถาเราเล็งเห็นปญหาและขอผิดพลาดนั้นไดไวและตรงจุดไดรับ
คําแนะนําดี ๆ ก็จะทําใหงานเราดําเนินตอไปไดอยางราบรื่นและลดเวลาในการแกปญหา รับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนคําแนะนําจากคณะกรรมการนํามาปรับปรุงแกไข ในการทํางานตองมีความรับผิดชอบ
ตอตนเองมีวินัย ขยัน อดทนและหม่ันฝกฝนตัวเองอยูตลอดเวลาเพ่ือความชํานาญและการพัฒนายิ่ง ๆ 
ข้ึนไป 
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