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ในปัจจุบันน้อยคนนักที่จะรู้จักเจ้าตัวสล็อทตัวนี้มากนักเพราะมันเองก็เป็นเพียงสัตว์กิน
พืชที่แสนธรรมดาและเช่ืองช้า ด้วยความที่มีคนรู้จักน้อยผู้จัดท าโครงการจึงคิดสร้าง 3D Short 
Animation เรื่อง สล็อท (I Believe I Can Fly) ข้ึนมาซึ่งมันจะไม่ใช่แค่ตัวสล็อทที่มีความข้ีเกียจ
เหมือนตัวทั่ว ๆ ไปแต่มันจะเป็นสล็อทตัวแรกที่มีความทะเยอทะยานและความพยายามมากกว่าเดิม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้าง 3D Short Animation ที่มีเนื้อหาตลกและให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม 
2. เพื่อให้ผู้รับชมได้รับข้อคิดและคติสอนใจเรื่อง ความพยายาม 
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาหรือบุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับงาน

ประเภท 3D Animation 
4. เพื่อใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาสร้างสรรค์ผลงาน 
5. เพื่อศึกษาผลของปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในขณะท างาน ซึ่งสามารถน าไปสู่หนทางการ

แก้ไขปัญหา 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

ลักษณะของโครงการจุลนิพนธ์ประเภท 3D Short Animation แนวตลกขบขันที่มีความ
ยาวของเนื้อเรื่องประมาน 4 นาทีมีตัวละครทั้งหมด 3 ตัวคือ สล็อทเพศผู้, สล็อทเพศเมีย, สล็อทเกย์
และมีฉากสถานที่คือ ต้นไม้สูงใหญ่ทั้งสองต้นที่ข้ึนอยู่บนเกาะทั้งสองเกาะ ซึ่งต้นไม้นั้นมีลักษณะของ
ใบไม้ที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ยังมีฝูงนกที่มีสีสันต่าง ๆ อาศัยอยู่บริเวณนั้นท าให้บริเวณของฉากนั้นมี
บรรยากาศคล้ายกับธรรมชาติเหมาะสมกับสัตว์ที่อยู่อาศัยภายในเรื่อง  

 
ลักษณะขอบเขตของ Software ที่ใช้ในการท าจุลนิพนธ์ 
1. โปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Maya ใช้ในการท า Model, Scene, Animate, 

Lighting, Rendering 
2. โ ป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ป  Adobe Photoshop CS6 ใ ช้ ใ น ก า ร ท า  Painting 

Background, Texture Painting 
3. โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe After Effects CS6 ใช้ในการท า Composite, Sound 
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ขั้นตอนการศึกษา 
1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง 
2. น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ 
3. ออกแบบตัวละครและฉาก 
4. เขียน Storyboard และ Animatic 
5. ปรับแก้ไขมุมกล้อง 
6. สร้างโมเดลตัวละครและฉาก 
7. ท าการ Rig ตัวละคร 
8. Animate 
9. ท า Texture 
10. Lighting และ Rendering 
11. Composite 
12. Sound 
13. จัดท าเอกสาร 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ชมได้รับความสนุกสนานและได้รับความบันเทิง 
2. แฝงข้อคิดให้กับผู้ชมในเรื่อง ความพยายาม ไม่ว่าจะยากล าบากซักแค่ไหนซักวันต้อง

ส าเร็จ 
3. ได้รับความรู้และวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในขณะท างาน 
4. สามารถน าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
5. ช่วยปรับพื้นฐานการท างานให้สามารถท างานเป็นระบบและสามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได ้
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เน้ือเรื่องย่อ : สล็อท 
เรื่องมีอยู่ว่าสล็อทหนุ่มตัวหนึ่งก าลังนอนเล่นกินลมสบายอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ ขณะที่มัน

ก าลังกินใบไม้อยู่น้ันเกิดได้ยินเสียงจากที่ไหนก็ไม่รู้มันจึงพยายามมองหา กลับเห็นสล็อทสาวสวยตัว
หนึง่ก าลังเรียกหามันอยู่ สล็อทสาวก็ไดโ้ปรยเสน่ห์ใส่สล็อทหนุ่มโดยการส่งจูบให้ เมื่อสล็อทหนุ่มเห็น
แล้วก็เกิดอาการหลงรักหัวปักหัวปร าขณะที่มันก าลังตกอยู่ในภวังค์ของความรักนั้นตัวมันก็ค่อย ๆ 
ลอยข้ึน ๆ เมื่อภวังค์นั้นหายหมดไปมันก็พบว่าตัวเองนั้นลอยข้ึนไปสูงมากแล้ว ก็ตกลงมาสล็อทตัวเมีย
เห็นแล้วก็รู้สึกตลกจึงแอบหัวเราะ สล็อทหนุ่มเห็นว่าสล็อทสาวนั้นมีใจให้ก็พยายามหาวิธีข้ามไปอีกฝั่ง
หนึง่ให้ได้เพราะที่อยู่ของมันทั้งสองเป็นเกาะที่มีเหวกั้นขวางไว้ ทันใดนั้นเองมันจึงเหลือบไปเห็นกิ่งไม้
ที่ได้วางพาดไว้มันจึงคิดได้และพยายามเดินข้ามไปฝั่งนู้นโดยวิธีการเดินบนกิ่งไม้และขณะที่มันก าลัง
เดินข้ามก็ได้ยินเสียงแถว ๆ พุ่มไม้มันสงสัยจึงพยายาม ๆ มองเข้าไปแต่ดันมีนกพุ่งสวนกลับมาด้วย
ความตกใจมันจึงพลัดตกลงไปและโชคยังดีที่เกาะแง่งหินไว้ทัน จากนั้นด้วยความที่กลัวว่านกตัวนั้นจะ
พุ่งมาชนมันอีกมันจึงหาวิธีอื่น ๆ  

ทันใดนั้นเองมันได้ยินเสียงจากบนยอดกิ่งไม้เห็นฝูงนกพยายามกระโดดข้ามจากกิ่งหนึ่ง
ไปอีกกิ่งหนึ่งด้วยความโง่เขล่าและไม่ได้คิดอะไร มันจึงคิดว่าตนน้ันก็ท าได้มันจึงข้ึนไปเบียดแย่งกับนก
ฝูงนั้นเพื่อที่จะกระโดดไปอีกฝั่ง มันท าใจอยู่นานเหล่าฝงูนกก็พยายามเชียรใ์ห้มันรบี ๆ  กระโดดไปซักที 
เมื่อมันรวบรวมความกล้าได้มันจึงกระโดดทะยานออกไปแต่สิ่งที่มันคิดน้ันกลับไม่เป็นอย่างที่หวัง แรง
กระโดดนั้นไม่พอเพียงแค่ปลายเล็บมันก็ถึงแล้ว จากนั้นมันได้ล่วงหล่นลงไปสู่พื้นล่าง ด้วยความมึนงง
มันจึงค่อย ๆ พยายามลืมตามองรอบ ๆ มันเงยหน้าไปเห็นหน้าของสล็อทตัวเมียที่มันหลงรักแต่ทันใด
นั้นเองสิ่งที่มันเห็นน้ันกลับเปลี่ยนไปดันเป็นสล็อทเกย์ที่คอยเฝ้ามองมันมาตั้งแต่แรกพยายามรอคอย
เวลาที่สล็อทตัวผู้นั้นพลาด สล็อทเกย์ผู้หิวโหยจึงจัดการสล็อทตัวผู้ที่แอบมองมานานแสนนานโดยไร้
ความปราณี 



 
บทที่  2 

แนวคดิ ทฤษฎี  และผลงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 
แนวคิด 

Animation เรื่องนี้จะมีแนวคิดที่พูดถึงเรื่องความพยายามของสล็อทหนุํมที่มีความเพียร
พยายามฝ่าฟันปัญหา เพื่อไปหาสล็อทสาวที่อยูํอีกต๎นไม๎หนึ่ง โดยพื้นที่บริเวณนั้นไมํได๎เช่ือมตํอกันหรือ
สามารถเดินไปหางําย ๆ สล็อทหนุํมจึงจ าเป็นต๎องคิดหาวิธีการเพื่อที่จะข๎ามไปหารักแท๎ของตนให๎ได๎
โดย Animation เรื่องนี้จะเป็นแนวตลกขบขัน เบาสมอง เน๎นความสนุกสนาน เพลิดเพลินและแฝง
แนวคิดเล็ก ๆ น๎อย ๆ ภายในเรื่องซึ่งเกี่ยวกับความพยายามของสัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่พยายามท าสิ่ง ๆ หนึ่ง
ให๎ประสบความส าเร็จถึงแม๎จะพลาดครั้งแล๎วครั้งเลําก็ตาม 
 
ทฤษฎีความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวสล็อทเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนมที่เช่ืองช๎าอืดอาดและเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมถะ อยูํกินน๎อย 
เป็นมิตรกับธรรมชาติไมํเป็นศัตรูกับใคร ซึ่งตัวสล็อทนั้นสามารถนอนได๎มากถึงวันละ 18 ช่ัวโมง
จากนั้นมันก็หาอาหารโดยคํอย ๆ เอื้อมมือที่คล๎ายกับตะขอไปเกี่ยวใบไม๎ที่อยูํใกล๎กับมันที่สุดมาคํอย ๆ 
เค้ียวอยํางช๎า ๆ ซึ่งวัน ๆ หนึ่งสล็อทได๎รับอาหารน๎อยมาก หมดไปกับการนอนและกินช๎า การเผา
ผลาญน๎อย วิถีชีวิตไมํต๎องเรํงรีบและลงจากต๎นไม๎มาขับถํายแคํหนเดียวตํอสัปดาห์ 

 

ภาพที่ 2-1    ภาพตัวอยํางตัวสล็อท  (Sloth) 
ที่มา:    Dek-D.com. ตัวสล็อท. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จาก http://image.dek-
d.com/25/1284875/108850137 
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ทฤษฎีสี 
เป็นทฤษฏีที่เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isac Newton) คิดค๎นจากการสํองแสงขาวผํานแทํง

ปริซึม โดยแทํงปริซึมจะท๎าการแยกแสงขาวออกเป็นสีตําง ๆ ในลักษณะและสัดสํวนที่เทํา ๆ กันได๎ 
จ านวน 7 สีเหมือนกับสีรุ๎งคือ มํวง ฟ้า น้ าเงิน เขียว เหลือง ส๎ม แดง 

วงล๎อสี (Color Wheel) วงสีประกอบด๎วยสีตําง ๆ เรียงเป็นวงกลมจ านวน 12 สี โดย
สามารถแบํงประเภทของสีตํางๆออกเป็น 3 ข้ันคือ  

1. แมํสีปฐมภูมิ (Primary Color) เป็นสีบริสุทธ์ิจ๎านวน 3 สี ที่ไมํเคยผสมกับสีใดมา
กํอนและไมํอาจใช๎สีอื่นผสมเพื่อสร๎างแมํสีปฐมภูมิได๎ ได๎แกํ สีเหลือง แดง และน้ าเงิน 

 
ภาพที่ 2-2    ภาพภาพวงล๎อสีข้ันปฐมภูม ิ
ที่มา:    ศิลปะART. วงล๎อสีข้ันปฐมภูมิ. เข๎าถึงเมื่อ.17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จากhttp://touch.e 
xteen.com/blog/alusta/20110605/entry 
 

2. สีทุติยภูมิ (Secondary Color) เป็นสีผสมจ๎านวน 3 สี โดยการน าแมํสีปฐมภูมิมา
ผสมกัน ได๎แกํ  

  2.1 สีเหลือง + สีแดง = สีส๎ม  
  2.2 สีแดง + สีน้ าเงิน = สีมํวง  
  2.3 สีน้ าเงิน + สีเหลือง = สีเขียว 
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ภาพที่ 2-3    ภาพวงล๎อสีข้ันทุติยภูม ิ
ที่มา:    ศิลปะART. วงล๎อสีข้ันทุติยภูม.ิ เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จากhttp://www.p 
rc.ac.th/newart/webart/colour09.html.  
 

3. สีตติยภูมิ (Tertiary Color) เป็นสีผสมจ านวน 6 สีซึ่งเกิดจากแมํสีปฐมภูมิกับสีทุติย
ภูมิมาผสมกันได๎แกํ 

3.1 สีเหลือง + สีส๎ม = สีส๎มเหลือง 
3.2 สีแดง + สีส๎ม  = สีส๎มแดง 
3.3 สีแดง + สีมํวง  = สีมํวงแดง  
3.4 สีน้ าเงิน + สีมํวง = สีมํวงน้ าเงิน 
3.5 สนี้ าเงิน + สีเขียว = สีเขียวน้ าเงิน 
3.6 สีเหลือง + สีเขียว= สีเขียวเหลือง 

 

ภาพที่ 2-4    ภาพวงล๎อสีข้ันตติยภูม ิ
ที่มา:    ศิลปะART. วงล๎อสข้ัีนตติยภูมิ. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จากhttp://www.p 
rc.ac.th/newart/webart/colour09.html.  
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แมํสีแสงสวําง (Spectrum Primaries) เป็นสีที่เกิดจากแสงสวํางของแสงอาทิตย์ ไฟฟ้า 
เทียน ฯลฯ ทอแสงประสานกันหรือแสงผํานแทํงแก๎วปริซึม เป็นการผสมกันของแสงโดยตรงท าให๎เกิด
แสงสีตํางๆ ข้ึนใน ค.ศ.1660 เซอร์ ไอเซค นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได๎ค๎นพบทฤษฎีของสี
แสงในอากาศ  โดยได๎ทดลองแยกสีจากแสงแดด ออกเป็นสีตํางๆ ได๎เป็นผลส าเร็จแมํสีแสงสวํางมี 3 สี
คือ แดงส๎ม (Vermilion Red), เขียว (Emerald Green), มํวง (Violet) 

การผสมสีแสงสวําง      
การผสมสีแสงสวํางนั้นจะต๎องผสมโดย การทอแสง หรือใช๎ใช๎แสงของสีนั้นซ๎อนกัน จะได๎

สีปรากฏออกมาใหมํดังนี้ 
มํวง + เขียว  = น้ าเงิน 
มํวง + แดงส๎ม  = แดง     
เขียว + แดงส๎ม = เหลือง       
ถ๎าเราน าแมํสีแสงสวําง แดงส๎ม เขียวและมํวง มาผสมกันทั้งสามสีก็จะได๎กลายเป็นสีของ 

อากาศรอบๆตัวเรา ที่เห็นคล๎ายจะเห็นสีขาวแท๎ที่จริงแล๎วคือ ไมํมีสีนั่นเอง 
สีโครแมติค (Chromatic) หมายถึง สีของแสงสวํางที่อยูํในอากาศ 6 สี คือ แดง, ส๎ม,

เหลือง, เขียว, น้ าเงินและมํวง 
สีอโครแมติค (Achromatic) หมายถึงปราศจากสีหรือไมํมีสีเกิดจากการผสมของสีแสง

สวํางทั้ง 6 สี รวมกันจนเป็นสีแสงสวํางตามธรรมชาติ ไมํปรากฏสีให๎ตามองเห็นได๎เป็นสีของอากาศ
โปรํงใสคล๎ายสีขาว คือไมํมีสี 

วรรณะของสี (Tone Of Color) ในวงล๎อของสี สีทั้ง 12 สี แบํงออกเป็น 2 พวกตาม
ลักษณะของสีที่ปรากฏดังนี้ 

1. วรรณะร๎อน (Warm Tone Color) 
 ภาพเขียนวรรณะร๎อน จะแสดงความรู๎สึกไปในทางรื่นเริง เบิกบานและ

ขัดแย๎ง สีแบบอุํนหรือสีวรรณะร๎อนในทางจิตวิทยาเขามองกันวําเป็นกลุํมสีที่เกี่ยวข๎องกับความสุข 
ความปลอบโยนความอบอุํน และดึงดูดใจ การที่หลายคนชอบสีแบบร๎อนหรืออบอุํนในฤดูหนาว ที่
สร๎างความรู๎สึกสะดวกสบาย ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเกี่ยวข๎องกับชีวิตความเป็นอยูํแบบร๎อน ๆ 
ในแถบประเทศทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ดิเททิฟว ประกอบด๎วย สีแดง สีส๎ม สีเหลือง สีมํวงแดงและสี
เหลืองเขียว กลุํมสีแบบสีร๎อนน้ีมีความสามารถในระดับสูงเกี่ยวกับการมองเห็นข๎อความหรือรูปภาพที่
มีทัศนียภาพในที่ใกล๎และโน๎มนาวความรู๎สึกในขณะที่มองเห็น ซึ่งสีกลุํมแบบร๎อนนี้ถูกน ามาใช๎ส าหรับ
การพัฒนาออกแบบเว็บเพจได๎อยํางกลมกลืน อยํางไรก็ตามลักษณะของความแตกตํางที่เกี่ยวกับการ
มองเห็นของแตํละคนยํอมแตกตํางกัน บางคนอาจจะมองวําไมํมีชีวิตชีวา แตํสีกลุํมนี้เป็นกลุํมสีที่ชํวย
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ให๎หายจากความเฉ่ือยชา มีชีวิตชีวามากยิ่งข้ึน ฉะนั้นเราต๎องประยุกต์ใช๎รํวมกับกับสีอื่น ๆ ตามหลัก
หรือกฎทฤษฎีของสีก็ได๎ 

2. วรรณะเย็น (Cool Tone Color) 
ภาพเขียนวรรณะเย็น จะแสดงความรู๎สึกถึงความเศร๎า ความสงบ

ในทางจิตวิทยาน้ันความที่ดูสุภาพ อํอนโยน เรียบร๎อย มองดูเป็นผู๎ช านาญการ คนกลุํมนี้มักจะช่ืนชอบ
สีในแบบเย็น และเป็นกลุํมสีมีคนชอบมากที่สุด โดยเฉพาะสีน้ าเงินที่สามารถโน๎มนาวในระยะไกลได๎ 
เครื่องหมายการค๎าสํวนใหญํชอบใช๎สีน้ าเงินเพราะอาจจะดูเหมาะสมยิ่งกวําสีอื่น สีแบบเย็น
ประกอบด๎วย สีเขียวทะเล สีมํวง สีน้ าเงิน สีอํอน สีน้ าเงินอํอนและน้ าเงินเขียว สีกลุํมนี้อาจจะดูแบบ
นําเบื่อและความรู๎สึกช๎าในขณะที่เรามองเห็น ซึ่งตรงกันข๎ามกับกลุํมสีแบบร๎อนที่ให๎อารมณ์มากวํา 
ฉะนั้นการที่เราจะน าเอาสีกลุํมนี้มาออกแบบบนหน๎าเว็บจะต๎องมองไปยังกลุํมเป้าหมาย เนื้อหาพร๎อม
กับวัตถุประสงค์ตลอดจนองค์ประกอบตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องด๎วยเพราะอาจจะไมํมีรสชาติหรือไมํมีชิตชีวา
ก็ได๎ แตํเราต๎องเอาข๎อด๎อยมาปรับให๎เข๎ากับแนวความคิดที่จะน าเสนอในทางศิลปะนั้นก็คือการน าเอา
ศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช๎รํวมกัน 
 

กฎ 12 ข้อพ้ืนฐานของ Animation 
คือ หลักพื้นฐาน 12 ข๎อส าหรับสรา๎ง Animation เป็นพื้นฐานที่แอนิเมเตอร์ (Animator) 

ควรยึดเป็นหลักพื้นฐานประจ าใจ โดยหลักพื้นฐาน 12 ข๎อนี้เกิดข้ึนในระหวําง ค.ศ. 1920 และ 1930 
ซึ่งเป็นชํวงที่เรียกได๎วําแอนิเมชันเฟื่องฟูข้ึนมาจาก Walt Disney Studio ที่น าความแปลกใหมํเข๎ามา
สูํวงการ Animation มีทั้งหมด 12 ด๎วยกัน  

1. Timing and Spacing เนื่องกันด๎วยความเร็วสูงโดยหลักการแล๎ว ไมํวํา
จะสร๎างภาพ หรือเฟรมด๎วยวิธีใดก็ตาม เมื่อน าภาพดังกลําวมาฉายตํอกันด๎วยความเร็ว ตั้งแตํ  16 
เฟรมตํอวินาทีขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนวํา ภาพดังกลําวเคลื่อนไหวได๎ตํอเนื่องกัน ทั้งนี้เนื่องจากการ
เห็นภาพติดตา โดยภาพแตํละภาพน้ันมีหลักการพื้นฐานอยํางน๎อยสองสํวนคือ ระยะหํางระหวํางภาพ
ตํอภาพคือ Spacingระยะเวลา Timing 
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ภาพที่ 2-5    Timing and Spacing 
ที่มา:    Animation Sakonrat. Timing and Spacing. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎
จาก http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html wide.jpg  
 

2. Squash and Stretch คือการเปลี่ยนแปลงมวลของวัตถุซึ่งใน 
Animation นั้นไมํได๎หมายความวําจะเปลี่ยนกับของแข็งไมํได๎เราสามารถใช๎หลักการ Squash และ 
Stretch กับของแข็งได๎โดยการเปลี่ยน Pose และ Acting ก็ได๎แตํใจความส าคัญของการใสํ Squash 
และ Stretch ให๎กับ Animation นั่นคือให๎ “แคํรู๎สึกแตํอยําให๎เห็น”เพื่อผลตํองานที่ต๎องการให๎เน๎น 
Action หรือการเคลื่อนไหวในชํวงขณะเวลาหนึ่ง 

 

ภาพที่ 2-6    Squash and Stretch 
ที่มา:    Animation Sakonrat. Squash and Stretch. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎
จาก http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html wide.jpg 
 

3. Anticipation คือ ทําทางที่เกิดข้ึนลํวงหน๎าเพื่อเป็นการเตรียมตัวหรือ
เตรียมพร๎อมที่จะกระท๎า เชํน การเอนตัวไปด๎านหลังเพื่อจะเสิร์ฟลูกเทนนิส การตีกอล์ฟ 
 

http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html%20wide.jpg
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ภาพที่ 2-7    Anticipation 
ที่มา:    Animation Sakonrat. Anticipation. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงไดจ๎าก http:/ 

/dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html wide.jpg 
 

4. Staging คือ การก ากับภาพอยํางไรให๎เข๎าใจ Idea ของภาพวําอยํูที่ไหน
ภายใต๎กรอบสี่เหลี่ยม Pose ของตัวละครจะต๎องชัดเจนใหค๎นดูรับรู ๎Idea ในการเลําเรื่องในภาพน้ันให๎
ได๎ สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการท างานในสํวนน้ีก็จะมีหลักการจัดองค์ประกอบของภาพ (Composition) 
เข๎ามาเกี่ยวข๎องด๎วย 

 

ภาพที่ 2-8    Staging 
ที่มา:    Animation Sakonrat. Staging. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จาก http://dc2 
06.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html wide.jpg 
 

5. Follow Through and Overlapping Action นั้นเราใสํไปเพื่อให๎ 
Animation คัทนั้น ๆ เกิดความนําเช่ือถือโดยวัตถุบางอยํางจะมีแรงเฉ่ือย + แรงโน๎มถํวงเข๎ามา
เกี่ยวข๎องรวมถึงล าดับในการเคลื่อนไหวของรํางกายที่เริ่มและจบไมํพร๎อมกัน Follow Through คือ 
การเคลื่อนไหวในสํวนที่เราไมํตั้งใจให๎ขยับเชํน ผ๎าคลุม, ผม, หาง, กระเป๋า ถ๎าในทาง 3D Computer 

http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html%20wide.jpg
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html%20wide.jpg
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Animation สํวนนี้สามารถใช๎ความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อสร๎างความพลิ้วไหวโดย
อัตโนมัติได ๎

 

ภาพที่ 2-9    Follow Through and Overlapping Action 
ที่มา:    Animation Sakonrat. Follow Through and Overlapping Action. เข๎าถึงเมื่อ 17 
กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จาก http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.htmlwid 
e.jpg 
 

6. Arcs คือเส๎นทางของ Action จากจุดหนึ่งไปสูํจุดหนึ่งวําไปอยํางไร มี
ทิศทางอยํางไรถือวําเป็นเส๎นทางของการเคลื่อนไหวโดยเราจะให๎ความส าคัญกับชํวงกลางระหวํางจุด
สองจุดของ Action นั้นโดยสร๎าง Arcs หรือวิถีโค๎งให๎กับเส๎นทางการเคลื่อนไหว ซึ่งจะท าให๎ 
Animation ของเราดูลื่นไหลและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น 

 

ภาพที่ 2-10    Arcs 
ที่มา:    Animation Sakonrat. Arcs. เข๎าถึงเมือ่ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จาก http://dc206. 
4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html wide.jpg 

http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html%20wide.jpg
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html%20wide.jpg
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7. Exaggeration คือการเน๎นให๎ Animation ของเราเห็นชัดเจนยิ่งข้ึนไมํ
วําจะเป็นทํา Pose, อากัปกริยา, หรืออารมณ์ของตัวละคร 

 

ภาพที่ 2-11    Exaggeration 
ที่มา:    Animation Sakonrat. Exaggeration. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จาก http:/ 
/dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html wide.jpg` 
 

8. Slow in and Slow out หลักของการเรํงและลดโดยปกติหากสังเกต
การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นจะเริ่มต๎นการเคลื่อนที่จากช๎าและเร็วข้ึนตามล๎าดับ จนความเร็วคงที่ในระดับ
หนึ่งและช๎าลงเมื่อเริ่มหยุดการเคลื่อนไหวจนกระทั่งหยุดสนิท  

 

ภาพที่ 2-12    Slow in and Slow out 
ที่มา:    Animation Sakonrat. Slow in and Slow out. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎
จาก http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html wide.jpg` 
 

9. Secondary Action หลักของทําทางรองที่เกิดข้ึน เพื่อเสริมกับทําทาง
หลัก (Main Action หรือ Primary Action) โดยจะต๎องเป็นทําทางที่ไมํเดํนกวําหรือแยํงความส าคัญ
จากทําทางหลักไป 

http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html%20wide.jpg
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html%20wide.jpg
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ภาพที่ 2-13    Secondary Action 
ที่มา:    Animation Sakonrat. Secondary Action. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จาก 
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html wide.jpg` 
 

10. Solid Drawing หรือ Solid Modeling and Rigging เป็นการรํางภาพ
ข้ึนอยํางหยาบ ๆ หรือสร๎างหุํนจ๎าลองข้ึน เพื่อชํวยในการออกแบบทําทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต๎อง
ให๎กับตัวการ์ตูนที่สร๎าง 

 

ภาพที่ 2-14    Solid Drawing 
ที่มา:    Animation Sakonrat. Solid Drawing. เข๎าถึงเมือ่ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จาก http 
://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html wide.jpg` 
 

11. Straight Ahead and Pose to Pose ในการวาดภาพแตํละภาพ 
เฟรมแตํละเฟรมเพื่อน ามาเรียงตํอกันแล๎วให๎เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวนั้นจะมีวิธีการท างานอยูํสองวิธี
คือ Straight Aheadกับ Pose to Pose ซึ่งมีการท างานที่แตกตํางกันดังนี้ Straight Ahead จะเป็น

http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html%20wide.jpg
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html%20wide.jpg
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การวาดภาพจาก เฟรมหนึ่งไปอีกเฟรมหนึ่งโดยเรียงจากภาพเริ่มต๎นไปจนจบ แตํในขณะที่ Pose to 
Pose จะเป็นการวาดเฉพาะคีย์ Pose หลักเป็นชํวง ๆ ให๎เสร็จเรียบร๎อยกํอนจากนั้นจึง คํอยมาวาด
ภาพที่อยูํระหวํางคีย์ Pose หลักทีหลังหรือที่เรียกกันวํา In Between นั่นเองการท างานแบบ Pose 
to Pose นิยมน ามาใช๎กับ Computer Animation เพราะท าให๎งํายตํอการแก๎ไขและชํวยลดเวลาใน
การท างานในบางสํวนเนื่องจากคอมพิวเตอร์จะชํวยค านวณภาพ In Between โดยอัตโนมัต ิ

 

ภาพที่ 2-15    Straight Ahead and Pose to Pose 
ที่มา:    Animation Sakonrat. Straight Ahead and Pose to Pose. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 
2556 เข๎าถึงได๎จาก http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html wide.jpg 
 

12. Appeal เป็นความแตกตํางของสัดสํวน รูปรําง บุคลิกทําทางของตัว
การ์ตูนแตํละตัว ซึ่งลักษณะสํวนตัวที่สร๎างขึ้นน้ีจะเป็นจุดดึงดูดผู๎ชมให๎จดจ าได๎วําเป็นตัวการ์ตูนใด 

 

ภาพที่ 2-16    Appeal 
ที่มา:    Animation Sakonrat. Appeal. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จาก http://dc2 
06.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html wide.jpg 

http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html%20wide.jpg
http://dc206.4shared.com/doc/7XIMV_dX/preview.html%20wide.jpg
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ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กรณีศึกษาท่ี 1 
ช่ือผลงาน :    The Croods 
ผลิตโดย :    DreamWorks 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวยุคหินที่อาศัยอยูํภายในถ้ าซึ่งเป็นบ๎านของตนไมํคํอยออกมา

โลกภายนอกเพราะกลัวสิ่งแวดล๎อมข๎างนอกที่มีแตํสิ่งอันตรายแตํอยูํมาวันหนึ่งเกิดเหตุภัยพิบัติจึง
จ าเป็นต๎องย๎ายถ่ินฐานไปอีกสถานที่อื่น ๆ ซึ่งค๎นพบสถานที่ผจญภัยใหมํ ๆ ที่รอคอยอยูํภายภาคหน๎า 

 

ภาพที่ 2-17    ภาพของภาพยนตร์เรื่อง The Croods 
ที่มา:    Dreamworks. The Croods. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จาก http://www.fi 
rsthdwallpapers.com/uploads/2013/06/the_croods_movie-wide.jpg 
 

วิเคราะห์จุดเดํนของผลงาน 
ผลงานช้ินน้ีมีจุดเดํนในเรื่องของฉากที่มากมาย ยังมีความเป็นแฟนตาซีอยูํในตัวรวมทั้ง

ฉากและตัวละครนั้นสามารถเข๎ากันได๎อยํางกลมกลืน 
สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
เนื้อเรื่องนั้นสนุกสนานมากมีให๎ลุ๎นตลอดเวลาเหมาะส าหรับน ามาท าเป็นมุขข า  ๆ ได๎

ตลอดเรื่อง อาจจะได๎มุขออกแนวฝรั่งบ๎างแตํยังสามารถน ามุขน้ันมาคิดตํอหรือดัดให๎เข๎ากับเรื่องได๎ 
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กรณีศึกษาท่ี 2 
ช่ือผลงาน :    Llama Drama 
ผลิตโดย :    Caminandes 
เป็น 3D Short Animation ที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวลามะตัวหนึ่งที่อยากจะข๎ามถนนไป

อีกฝั่งแตํต๎องพบอุปสรรคในการข๎ามไปอีกฝั่ง เพราะเมื่อมันเอาเท๎าไปเหยียบบนถนนเมื่อใดก็จะมีรถ
ตําง ๆ ขับสวนกลับมาเพื่อไมํให๎มนัข๎ามไปทั้ง ๆ ที่เมื่อมันไมํเหยียบถนน ถนนกลับวํางเปลําไมํมีรถสวน
มาซักคัน แตํมันกลับเห็นตัวนิ่มที่สามารถเดินข๎ามผํานไปได๎อยํางสบาย ๆ มันจึงคิดได๎วําควรอาศัยตัว
นิ่มน๎อยตัวนี้ไป 

 

ภาพที่ 2-18    ภาพตัวอยํางแอนิเมชันสั้น เรื่อง Llama Drama 
ที่มา:    Blender. Caminandes. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จาก www.caminandes 
.com 
 

วิเคราะห์จุดเดํนของผลงาน 
จุดเดํนของผลงานเรื่องสั้นเรื่องนี้คือ เป็นเรื่องที่มีความยาวประมาณ 1 นาทีกวํา ๆ จึง

ยากที่จะเลําเรื่องฉะนั้นผู๎จัดท าโครงการได๎กระชับเรื่องให๎ครอบคลุมทั้งหมดและท าให๎ผู๎ชมสามารถดู
เพียงครั้งเดียวก็สามารถเข๎าใจได๎ แถมยังใสํมุขไว๎เยอะเป็นสิ่งที่ถือได๎วําเป็นจุดเดํนของเรื่องนี้ ซึ่งไมํนับ
ถึงตัวละคร, ฉากและการ Composite ที่สวยงาม 

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
งานอนิเมชันเรื่องสั้นเรื่องนี้น้ันสามารถเลําเรื่องแถมใสํรายละเอียดได๎ครบถ๎วนถึงแม๎จะ

เป็นเพียง แอนิเมชันเรื่องสั้น แตํสามารถเลําเรื่องได๎เข๎าใจเพียงการดูครั้งเดียว สามารถน าเอาไปปรับ
ใช๎ในการเลําเรื่องจุลนิพนธ์ของผู๎จัดท าโครงการเป็นอยํางมาก 

http://www.caminandes/
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กรณีศึกษาท่ี 3 
ช่ือผลงาน :    Despicable me 2 
ผลิตโดย :    Universal 
เป็นเรื่องราวของวายร๎ายคนหนึง่ที่มีลูกสมุนช่ือวํา มินเนี่ยน (Minion) เนื้อเรื่องภาคนี้มี

อยูํวํากรูหรือตัวเอกนั้นต๎องพยายามสืบค๎นหาของบางอยํางที่ถูกขโมยไปโดยต๎องผจญภัยตามหาวาย
ร๎ายที่ขโมยสิ่งของช้ินกันกํอนที่จะน าเอาไปใช๎ในทางที่ผิด 

 

ภาพที่ 2-19    ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Despicable Me 2  
ที่มา:    Universal. Despicable Me 2. เข๎าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 เข๎าถึงได๎จากhttp://www. 
despicableme.com/ 
 

วิเคราะหจ์ุดเดํนของผลงาน 
จุดของงานนี้คือ ตัวละครรองหรือลูกสมุนของเรื่องนี้นั้นคือ ตัวมินเนี่ยน (Minion) หนัง

เรื่องนี้อาจจะใช๎ตัวมินเนี่ยนในการขายผลงานช้ินน้ีก็สามารถวําได๎เพราะด๎วยคาแรคเตอร์ที่ดูนํารักและ
เสียงของตัวละครนั้นมีเสนํห์ในตัวบวกกับการออกแบบตัวละครและเนื้อเรื่องได๎อยํางดีเยี่ยมจึงท าให๎
หนังเรื่องนี้น้ันเต็มไปด๎วยความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน 

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
สิ่งที่ผู๎จัดท าโครงการนั้นสนใจคือ การออกแบบตัวละครของเรื่องนี้นั้นสามารถน ามาใช๎

เป็นแนวทางการออกแบบตัวละครเพื่อประกอบจุลนิพนธ์ของผู๎จัดท าโครงการ โดยสนใจที่ตัวมินเนี่ยน 
ซึ่งนําสนใจและสามารถน าไปศึกษาแนวทางตําง ๆ ได๎อีกด๎วย 



 

บทที่  3 

ข้ันตอนการเตรียมการผลิตและแผนดําเนินการ 

 

ในปจจุบันนอยคนนักที่จะรูจักเจาตัวสล็อทตัวน้ีมากนักเพราะมันเองก็เปนเพียงสัตวกิน

พืชที่แสนธรรมดาและเชื่องชา ดวยความที่มีคนรูจักนอยผูจัดทําจึงคิดสราง 3D Short Animation 

เร่ือง สล็อท (I Believe I Can Fly) ขึ้นมาซึ่งมันจะไมใชแคตัวสล็อทที่มีความขี้เกียจเหมือนตัวทั่ว ๆ 

ไปแตมันจะเปนสล็อทตัวแรกที่มีความทะเยอทะยานและความพยายามมากกวาเดิม 

 

ลักษณะทางกายภาพ 

ลักษณะทางกายภาพของตัวละครภายในเร่ืองนั้นผูจัดทําไดศึกษาคนควาและออกแบบ

ตัวละครใหมีลักษณะที่คลายกับตัวสล็อทตัวจริง แตใสแนวการตูนเขาไปจึงทําใหตัวละครที่ไดมาทั้ง 3 

ตัวน้ันมีเอกลักษณเฉพาะตัวของตัวละครที่ไมซํ้าแบบใครและนิสัยของแตละตัวนั้นจะแตกตางออกไป

ดวย 

 

ลักษณะตัวละคร 

ตัวละครภายในเร่ืองน้ันมีการออกแบบมาใหคลายคลึงกับตัวสล็อทที่มีอยูจริงแตผูจัดทํา

ไดเสริมองคประกอบตาง ๆ เพ่ิมเขาไปเพ่ือทําใหเกิดความแตกตางจนใหผูชมน้ันรับชมแลวไมรูสึกนา

เบื่อจนเกินไป 

1. สล็อทเพศผู มีลักษณะทางกายภาพและลักษณะนิสัยคือ เปนตัวสล็อทตัวเล็กนารัก

แตมีนิสัยซื่อตรง มีความพยายามไมยอทอตออุปสรรคปญหาตางๆ 

 

ภาพที่ 3-1    ภาพประกอบการออกแบบตัวละครสล็อท (1) 
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2. สล็อทเพศเมีย มีลักษณะทางกายภาพและลักษณะนิสัยคือ เปนสล็อทที่มีรูปรางเซ็ก

ซ่ี, เยายวน, ดูเปนผูดี, ไฮโซและมีนิสัยขี้ออนออนโยนซึ่งดูแลวทําใหหลงใหล 

 

ภาพที่ 3-2    ภาพประกอบการออกแบบตัวละครสล็อท (2) 

 

3. สล็อทเกย มีลักษณะทางกายภาพและลักษณะนิสัยคือ เปนสล็อทที่มีรูปรางสูงใหญ, 

บึกบึน, มีกลามทั้งตัว มีนิสัยเก็บกดและเปนภัยตอเพศผูมากที่สุด 

 

ภาพที่ 3-3    ภาพประกอบการออกแบบตัวละครสล็อท (3) 

 

การออกแบบตัวละคร (Character Design) 

ผูจัดทําไดศึกษาคนควาหาความรูตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับตัวสล็อท จากเว็บไซต สื่อ 

รวมถึงภาพยนตรตาง ๆ ที่ไดนําเอาตัวสล็อทน้ันไปสรางเปนตัวละครภายในเร่ือง ผูจักทําจึงทําการ

ออกแบบไวหลาย ๆ รูปแบบจนสุดทายจึงไดออกมาเปนเชนนี้ ผูจัดทําไดใชความรูของเร่ืองตาง ๆ ไม

วางจะเปนเร่ืองสสีันของตัวละคร เร่ืองลักษณะทางกายภาพของตัวละครที่มีความสูง, ต่ํา, อวน, ผอม 

เขามาใชในการออกแบบทั้งสิ้น 
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ภาพที่ 3-4    ภาพการออกแบบตัวละครสล็อทเพศผู 

 

 

ภาพที่ 3-5    ภาพการออกแบบตัวละครสล็อทเพศเมีย 

 

 

ภาพที่ 3-6    ภาพการออกแบบตัวละครสล็อทเกย 
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ภาพที่ 3-7    ภาพการออกแบบตัวละครสล็อทภายในเร่ือง 

 

การออกแบบฉาก (Scene Design) 

ผูจัดทําน้ันไดหาสื่อจากหลาย ๆ  ที่ไมวาจะเปนสื่อทาง Internet, ภาพยนตร หรือสื่อทาง

หนังสือตาง ๆ นํามาใชในการออกแบบ ซึ่งลักษณะของฉากภายในเร่ืองน้ันผูจัดทําไดแนวคิดเปนแนว

แฟนตาซี ซ่ึงไมมีจริงอยูในโลกน้ีจึงจําเปนตองออกแบบทุก ๆ อยางใหมีลักษณะตามแนวนั้นโดยไมให

วัตถุหรือตนไมแตละตนน้ันหลุดแนวไปครับ 

 

ภาพที่ 3-8    ภาพการออกแบบฉาก (1) 
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ภาพที่ 3-9    ภาพการออกแบบฉาก (2) 

 

 

ภาพที่ 3-10    ภาพการออกแบบฉาก (3) 

 

 

ภาพที่ 3-11    ภาพประกอบการออกแบบฉากภายในเร่ือง 
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Storyboard 

ตารางที ่3-1    Storyboard 1 

 

Scene 1 / Cut 1 

Scale : Wide Shot  

Script : สล็อทนอนกินใบไมอยูบนก่ิงไม  

 

Scene 1 / Cut 2 

Scale  : Medium Shot 

Script  : สล็อทนอนกินใบไมอยูบนก่ิงไม 

 

Scene 1 / Cut 3 

Scale  : Medium Shot 

Script  : สล็อทเพศผูไดยินและเห็นอะไรบางสิ่ง

ที่อยูตรงหนามัน 

 

Scene 1 / Cut 4 

Scale  : Medium Shot 

Script  : สล็อทเพศผูเหน็สลอ็ทเพศเมยีเรียกหา

อยูฝงตรงขาม 

 

Scene 1 / Cut 5 

Scale  : Medium Shot 

Script  : สล็อทเพศเมียสงจูบใหกับสล็อทเพศผู 
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ตารางที ่3-2    Storyboard 2 

 

Scene 1 / Cut 6 

Scale  : Full Figure 

Script : หัวใจที่สล็อทเพศเมียสงใหมัน

กระแทกเขาไปในหัวใจของสล็อทเพศผู 

 

Scene 1 / Cut 7 

Scale : Medium Shot  

Script : เม่ือมันรูสึกตัวก็พบวาตัวเองน้ันเพอ

จนตัวลอยขึ้นสูงจึงตกลงไปยังพื้นขางลาง 

 

Scene 1 / Cut 8 

Scale : Full Figure 

Script : มันตกลงไปดิ้นอยูขางลาง 

 

Scene 1 / Cut 9 

Scale : Medium Shot 

Script : มันไดยินเสียงหัวเราะของสล็อทเพศ

เมีย จึงรีบหาวิธีไปหาสล็อทเพศเมีย 

 

Scene 1 / Cut 10 

Scale : Medium Shot 

Script : มันจึงมองซายขวาและรอบ ๆ ตัวมัน

จึงเห็นกิ่งไมที่พาดไปยังฝงนูน 
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ตารางที ่3-3    Storyboard 3 

 

Scene 1 / Cut 11 

Scale : Medium Shot 

Script : สล็อทเพศผูคิดหาวิธีขามไปยังฝงนูน

ออก 

 

Scene 1 / Cut 12 

Scale : Full Figure 

Script : สล็อทเพศผูจึงพยายามเดินขามฝงไป

โดยใชทอนไม 

 

Scene 1 / Cut 13 

Scale : Medium Shot 

Script : แตกลับไดยินเสียงอะไรไมรูอยูตรง

พุมไมฝงตรงขาม 

 

Scene 1 / Cut 14 

Scale : Close-up 

Script : มันจึงพยายามมอง 

 

Scene 1 / Cut 15 

Scale : Medium Shot 

Script : จึงเห็นนกพุงสวนเขามาใสมัน 
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ตารางที ่3-4    Storyboard 4 

 

Scene 1 / Cut 16 

Scale : Medium Shot 

Script : สล็อทเพศผูตกใจผลัดตกลงจากทอน

ไม แตยงัสามารถเกาะไวไดอยู 

 

Scene 1 / Cut 17 

Scale : Full Figure 

Script : เหลาเพ่ือน ๆ ของนกตัวนั้นเห็นแลว

จึงกระโดดออกมาจากกิ่งไมและหัวเราะใส 

 

Scene 1 / Cut 18 

Scale : Medium Shot 

Script : สล็อทหนุมพยายามปนขึ้นมาและได

ยินเสยีงเรียกของสลอ็ทเพศเมยี 

 

Scene 1 / Cut 19 

Scale : Full Figure 

Script : สล็อทเพศเมียพยายามเยายวนสล็อท 

เพศผูใหรีบมาหามันไว 

 

Scene 1 / Cut 20 

Scale : Close-up 

Script : เมื่อสล็อทเพศผูเห็นเชนน้ันแลวจึง

เกดิอาการหลงรักเขาไปใหญ จึงมีพลังในการ

ปนขึ้นมาโดยทันใด 
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ตารางที ่3-5    Storyboard 5 

 

Scene 1 / Cut 21 

Scale : Full Figure 

Script : เมื่อสล็อทเพศผูขึ้นมาไดแลวมันจึง

เดินมองหาวิธีการและไดยินเสียงฝงูนกอยู

ดานบนของก่ิงไม 

 

Scene 1 / Cut 22 

Scale : Wide Shot  

Script : สล็อทเพศผูเห็นเหลานกนอยกําลัง

กระโดดขามไปยงัอีกฝง 

 

Scene 1 / Cut 23 

Scale : Medium Shot 

Script : สล็อทเพศผูจึงคดิวิธีการออก 

 

Scene 1 / Cut 24 

Scale : Wide Shot  

Script : สล็อทเพศผูขึ้นไปอยูบนยอดของก่ิง

ไม 

 

Scene 1 / Cut 25 

Scale : Wide Shot  

Script : สล็อทเพศผูพยายามรวบรวมความ

กลาและกระโดดทยานออกไปยังอีกฝง 
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ตารางที ่3-6    Storyboard 6 

 

Scene 1 / Cut 26 

Scale : Wide Shot  

Script : สล็อทเพศผูลองลอยอยูบนฟา 

 

Scene 1 / Cut 27 

Scale : Medium Shot 

Script : สล็อทเพศเมียกําลงัรอรับสล็อทเพศผู

ดวยออมกอด 

 

Scene 1 / Cut 28 

Scale : Wide Shot  

Script : สดุทายแรงกระโดดของสล็อทเพศผูก็

มีไมพอจึงทําใหมันกระโดดไปไมถึงและหลน

ไปยงัพ้ืนลางในทีสุ่ด 

 

Scene 1 / Cut 29 

Scale : Medium Shot  

Script : สล็อทเพศผูคอยลืมตา ๆ ฟนขึ้นมา 

 

Scene 1 / Cut 30 

Scale : Medium Shot  

Script : ตอนแรกมันนึกวามันฟนอยูในออม

กอดของสล็อทเพศเมียแตเม่ือมันหายมึน ก็

พบวามันอยูในออมกอดของสลอ็ทเกยทีแ่อบ

เฝาดูมันอยูตลอดเวลา 
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ตารางที ่3-7    Storyboard 7 

 

Scene 1 / Cut 31 

Scale : Wide Shot  

Script : สล็อทเกยจึงไมรีรอ พยายามขม

ขื่นสล็อทตัวเพศโดยทันใด 

 

Scene 1 / Cut 31 

Scale : Wide Shot  

Script : จบ 
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แผนการดําเนินงาน 

ตารางที ่3-8    แผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

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. เก็บรวบรวมขอมูล                 

3. ออกแบบ Storyboard                 

4. Animatic Storyboard                 

5. สราง Model ตัวละครและฉาก                 

6. Texture & Set up Model                 

7. Lighting                   

8. Animation 30%                 

9. Test Animation & Effects                 

10. Final Image                 

11. Animation 100%                   

12. Rendering                   

13. Composite & Sound                 

14. Complete                 

 



 
บทที่  4 

ขั้นตอนการผลติ 
 

การจัดท าโครงการจุลนิพนธ์ 3D Short Animation เรื่อง “สล็อท (I Believe I Can 
Fly)” มีขั้นตอนการผลิตตามล าดับ เพื่อให้เกิดความเป็นระบบการท างานสามารถด าเนินการเป็นไปดัง
แผนที่วางไว้ดังนี้ 

 
การสร้างต ัวละคร (Character Modeling) 

ข้ันตอนการสร้างตัวละคร ท าได้โดยการน าภาพที่ผู้จัดท าโครงการนั้นเคยได้ออกแบบไว้
เสร็จเรียบร้อยดีแล้วนั้นเอามาสร้างเป็น Model ในโปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Maya โดยจ าเป็น
จะต้องใช้ภาพทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพือ่ที่ผูจ้ัดท าโครงการจะได้สร้างตัวละครออกมานั้นได้ตรงตาม
แบบที่ได้คิดไว้และเมื่อผู้จัดท าโครงการได้สร้างตัวละครเสร็จแล้วก็เริ่มกระบวรการท า Texture ซึ่งจะ
ท าต่อในโปรแกรมส าเร็จรูป Adobe Photoshop ในข้ันต่อไป 

ตัวละคร (Character) 
1. สล็อทเพศผู้ เป็นตัวสล็อทตัวเล็กน่ารักมีจมูกที่ใหญ่โต ผู้จัดท าโครงการ

ได้สร้างขนที่ยื่นออกมาตามผิวของตัวละครเพื่อไม่ให้ตัวละครสล็อทเพศผู้นั้นไม่เรียบจนเกินไป เมื่อ
ผู้ชมได้รับชมจะเห็นได้ว่ามีความสมจริงข้ึน 

 
ภาพที่ 4-1    ภาพตัวละครสล็อทเพศผู ้
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ภาพที่ 4-2    ภาพตัวละครสล็อทเพศผู้ (Wire Frame) 
 

2. สล็อทเพศเมีย เป็นสล็อทที่มรีูปร่างเซ็กซีเ่ย้ายวนใจ ดูเป็นผูด้ี ไฮโซ มี
นิสัยข้ีอ้อนอ่อนโยนซึ่งดูแล้วท าใหห้ลงใหล ผู้จัดท าโครงการได้แทรกขนตามบริเวณตัวของตัวละคร
เพื่อเพิ่มความสมจริงเมื่อดจูากมุมอื่นจะท าให้ตัวละครนั้นมีความนูนไม่เรียบแบน 

 
ภาพที่ 4-3    ภาพตัวละครสล็อทเพศเมีย 
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ภาพที่ 4-4    ภาพตัวละครสล็อทเพศเมีย (Wire Frame) 
 

3. สลอ็ทเกย์ เป็นสล็อทที่มีรปูรา่งสงูใหญ่ บึกบึน มีกล้ามทั้งตัว มีนิสัยเก็บ
กดและเป็นภัยต่อเพศผู้มากที่สุด ผู้จัดท าโครงการได้แทรกขนตามบริเวณตัวของตัวละคร เพื่อเพิ่ม
ความสมจริง เมื่อดูจากมุมอื่นจะท าให้ตัวละครนั้นมีความนูนไม่เรียบแบน 

 
ภาพที่ 4-5    ภาพตัวละครสล็อทเกย ์
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ภาพที่ 4-6    ภาพตัวละครสล็อทเกย ์(Wire Frame) 
 
การสร้างสภาพแวดล้อมและฉากหลัง (Environment Background Modeling) 

ข้ันตอนต่อไปคือ การจัดท าสภาพแวดล้อมและฉากหลังของโครงการช้ินนี้ เมื่อผู้จัดท า
โครงการท าส่วนของตัวละครเสร็จจึงต้องรีบท าฉากหลังประกอบเพื่อท าให้งานที่ได้ออกมานั้นดู
สมบูรณ์ยิ่งข้ึนส่วนประกอบของฉากแต่ละช้ิน ผู้จัดท าโครงการนั้นได้ท าการออกแบบไว้ซึ่งสามารถ
สร้างข้ึนมาโดยง่ายไม่จ าเป็นต้องใช้ภาพด้านหน้าและด้านหลังในการข้ึน หากแต่ว่าสิ่งของช้ินนั้นมี
ความละเอียดมาก 

การจัดท าฉากหลังหรือสิง่แวดล้อมก็เพื่อทีจ่ะเป็นสว่นประกอบหลกั ๆ  ของโครงการนี้ ซึ่ง
ท าให้งานที่ออกมานั้นสมบูรณ์และเพิ่มความสมจริงยิ่งข้ึน ผู้จัดท าโครงการได้ท าการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับออกแบบตัวละครเพื่อให้คงรูปของ Concept ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านั้น
สามารถท าให้ผลงานแอนิเมชันที่ผู้จัดท าโครงการนั้นออกมากลมกลืนกันและสามารถเข้ากันได้อย่างดี
ยิ่ง หากผู้จัดท านั้นออกแบบตัวละครออกมาเป็นแนวการ์ตูนแต่สภาพสิ่งแวดล้อมและฉากหลังนั้น
ออกเป็นแนว Realistic ก็อาจเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกันภายในเรื่องก็สามารถเป็นไปได้ ฉะนั้น
ก่อนจะเริ่มท าสภาพแวดล้อมและฉากหลงั ผู้จัดท าโครงการจ าเป็นต้องออกแบบเป็นข้ันตอนแรกในทุก
ข้ันตอนก่อนที่จะเริ่มท างานทุกอย่าง 
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ภาพที่ 4-7    ภาพสภาพสิ่งแวดล้อมและฉากหลงั 

 
การสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหว (Rigging) 

ข้ันตอนการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหว (Rigging) เป็นข้ันตอนที่
ผู้จัดท าโครงการนั้นใส่กระดูกข้อต่อต่าง ๆ ให้กับตัวละคร ซึ่งเป็นข้ันตอนที่มีความละเอียดที่สุดอีก
ข้ันตอนหนึ่งของโครงการนี้  หากข้ันตอนนี้เกิดมีปัญหาก็ไม่สามารถท าข้ันตอนอื่นต่อได้ผู้จัดท า
โครงการจึงต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก 

 
ภาพที่ 4-8    ภาพการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหว (Rigging) ของสล็อทเพศผู้ 



36 

 

 
ภาพที่ 4-9    ภาพการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลือ่นไหว (Rigging) ของสล็อทเพศเมีย 
 

 
ภาพที่ 4-10    ภาพการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหว (Rigging) ของสล็อทเกย ์
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การ Blend Shape 
การท า Blend Shape เป็นการใส่สีหน้าและอารมณ์ให้กับตัวละคร ซึ่งท าให้ Animation

ของผู้จัดท าโครงการนั้นมีชีวิตข้ึนมา การ Blend Shape นั้นมีเพียงข้ันตอนเพียงเล็ก ๆ แต่ข้ันตอนน้ัน
ต้องมีความเที่ยงตรงโมเดลทั้งสองข้างนั้นจ าเป็นต้องเท่ากันเพื่อที่จะง่ายต่อการใส่ Script ในการท า
ข้ันตอนดังกล่าว 

 
ภาพที่ 4-11    ภาพ Blend Shape สล็อทเพศผู้ 
 

 
ภาพที่ 4-12    ภาพ Blend Shape สล็อทเพศเมีย 
 



38 

 

 
ภาพที่ 4-13    ภาพ Blend Shape สล็อทเกย ์
 
การสร้างการเคลื่อนไหว (Animation) 

การสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละครทั้ง 3 ตัวภายในเรื่องนั้น เป็นการใส่อารมณ์บุคลิก
ท่าทาง เพื่อเป็นการสื่อสารออกไปให้ผูร้ับชมนั้นเข้าใจเนื้อเรื่องที่ผูจ้ัดท าโครงการนั้นต้องการจะสือ่สาร 
การสร้างการเคลื่อนไหวนั้นเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้ เพราะผู้จัดท าจ าเป็นต้องพยายามสื่อสารท่าทาง
ออกไปให้ได้เนื่องจากเป็นหนังใบ้ จึงมีเพียงเสียงดนตรีและท่าทางประกอบ ดังนั้นจึงมีความยากใน
ระดับนึ่ง 

 
ภาพที่ 4-14    ภาพประกอบการสร้างการเคลื่อนไหว (1) 
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ภาพที่ 4-15    ภาพประกอบการสร้างการเคลื่อนไหว (2) 
 

 
ภาพที่ 4-16    ภาพประกอบการสร้างการเคลื่อนไหว (3) 
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ภาพที่ 4-17    ภาพประกอบการสร้างการเคลื่อนไหว (4) 
 

 
ภาพที่ 4-18    ภาพประกอบการสร้างการเคลื่อนไหว (5) 
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การก าหนดสีและลวดลาย (UV Layout, Shaders and Textures) 
การก าหนดสีและลวดลาย เป็นการเพิ่มสีสันลวดลายรวมทั้งรายละเอียดเข้าไปในตัว

ละครหรือฉากหลัง ซึ่งการใส่สีแต่ละสีก็อาจข้ึนอยู่กับบุคลิกของตัวละครนั้น ๆ เพราะสีแต่ละสีนั้นมี
ความหมายอยู่ภายในตัว ข้ึนอยู่กับว่าผู้จัดท าโครงการใช้ตรงหรือไม่ 

 
ภาพที่ 4-19    ภาพ Texture และ UV Layout ของสล็อทเพศผู้ 
 

 
ภาพที่ 4-20    ภาพ Texture และ UV Layout ของสล็อทเพศผู้ (Painting) 
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ภาพที่ 4-21    ภาพ Texture และ UV Layout ของสล็อทเพศเมีย 
 

 
ภาพที่ 4-22    ภาพ Texture และ UV Layout ของสล็อทเพศเมีย (Painting) 
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ภาพที่ 4-23    ภาพ Texture และ UV Layout ของสล็อทเกย์ 
 

 
ภาพที่ 4-24    ภาพ Texture และ UV Layout ของสล็อทเกย ์(Painting) 
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การจัดแสง (Light Setting) 
การวางแสงเพื่อให้เกิดความเหมือนจริงของงาน ท าให้งานที่ออกมานั้นมีน้ าหนักของ

สิ่งของดูแล้วไม่ลอย ผู้จัดท าโครงการได้ใช้งานส่วนของแสงอัตโนมัติ แต่จ าเป็นต้องตั้งค่าของแสง
นั้นเองอีกทีเพื่อปรับให้เข้ากับสีสันของงานภายในโครงการ ท าให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 4-25    ภาพการจัดแสง (Light Setting) 
 
การประมวลผลภาพ (Rendering) 

การประมวลผลภาพเป็นการน าสิ่งที่ผู้จัดท าโครงการ ได้ท าน ามาประมวลผลออกมาเป็น
ภาพที่มีสีสันมีทิศทางของแสงที่แน่นอนและมีเงาเกิดข้ึนบนวัตถุ โดยผู้จัดท าโครงการใช้การ
ประมวลผลภาพแบบ Mental Ray ของโปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Maya ในการ Render โดย
ผู้จัดท าโครงการได้ตั้งค่าใน Render Setting ไว้คือ Production Quality ปรับ Anti-Aliasing 
Contrast เป็น 0.1 ปรับค่า Filter เป็น Mitchell เปิด Final Gathering และท้ายสุดต้ังค่าขนาดภาพ
เป็น HD 720 
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ภาพที่ 4-26    ภาพการประมวลผลภาพ (Rendering) 
 
การตัดต่อภาพและเสียง (Compositing) 

ผู้จัดท าโครงการได้น าภาพที่ท าการประมวลผลภาพเสร็จทั้งหมดรวมทั้ง  Master 
Layers, Occlusion Layers และ Depth Layers มาใส่รวมกันทั้งหมดในโปรแกรมส าเรจ็รูป Adobe 
After Effects เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ช่วยในการตัดต่อ เสริม เติม และปรับแต่งงานให้ดูดียิ่งขึ้นเป็น
อันดับสุดท้าย ซึ่งโปรแกรมส าเร็จรูป Adobe After Effects นั้นผู้จัดท า จะท าการน า Master 
Layers ไว้ข้างล่างของ Occlusion Layers และปรับโหมดของ Occlusion Layers เป็น Multiply
เพื่อท าให้ภาพ Master Layers นั้นมีเส้นขอบของตัวโมเดลซึ่งท าให้ภาพที่ออกมานั้นสมจริงและ
สวยงามยิ่งข้ึน ส่วน Depth Layers นั้นผู้จัดท าโครงการจ าเป็นต้องติดตั้ง Plug-in ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป Adobe After Effects เสียก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ แล้วยังสามารถใส่เสียงในโปรแกรม
ส าเร็จรูปนี้ได้ ผู้จัดท าโครงการจึงใช้โปรแกรมส าเร็จรูปนี้เป็นส่วนสุดท้ายของการเก็บรายละเอียดงาน 
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ภาพที่ 4-27    ภาพการตัดต่อภาพและเสียง (Compositing) 
 

วิธีการวาง Layers ในโปรแกรมส าเร็จรูป Adobe After Effects โดยผู้จัดท าโครงการ
ต้องน า Occlusion Layers ไว้ข้างบนของ Master Layers และเปลี่ยนเป็นโหมดของ Occlusion 
Layers เป็นโหมด Multiply เพียงเท่านี้ถือว่าสามารถน าไปใช้งานได้แล้ว หากแต่ว่าภาพนั้นมีขอบ
หรือเงาที่ด าหรือมืดเกินไป ผู้จัดท าสามารถปรับลดค่าโดยการเลือก Occlusion Layers และลดค่า 
Opacity ลงก็จะสามารถช่วยลดเงาที่ด าหรือมืดเกินไปได ้

 
ภาพที่ 4-28    ภาพการตัดต่อภาพและเสียง (Compositing) 
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ภาพที่ 4-29    ภาพ Master Layer 
 

 

ภาพที่ 4-30    ภาพ Occlusion Layer 
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ภาพที่ 4-31    ภาพ Depth Layer 

 

 
ภาพที่ 4-32    ภาพจากการ Composite เสร็จแล้ว (1) 
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ภาพที่ 4-33    ภาพจากการ Composite เสรจ็แล้ว (2) 
 

 
ภาพที่ 4-34    ภาพจากการ Composite เสรจ็แล้ว (3) 
 



 
บทที่  5 

เทคนคิเฉพาะด้าน 
 
การศึกษาขั้นตอนการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (abAutorig) 

abAutorig คือ Plug-in ส าเร็จรูปที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Maya ที่
สามารถช่วยในการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติให้กับตัวละครของ
ผู้จัดท า ซึ่งเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการท างานได้มาก และมีวิธีการใช้งานตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

เมื่อผู้จัดท าโครงการ Download ไฟล์เสร็จแล้ว น าไฟล์ที่ช่ือว่า “abAutoRig.mel” ไป
วางไว้ใน C:\Users\ช่ือยูสเซอร์เครื่อง\Documents\maya\เวอร์ช่ันที่ต้องการลง\prefs\scripts 

 
ภาพที่ 5-1    ภาพข้ันตอนการติดตั้งการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบ
อัตโนมัต ิ
 

ผู้จัดท าโครงการ ต้องท าการคัดลอก Code ที่อยู่ภายในหน้าต่างของ Script Editor 
ใช้เมาส์กลางลากสว่นของ Code ไปไว้ที่ Shelf และเลือก MEL เพียงเท่านี้ผู้จัดท าก็จะสามารถใช้งาน 
Plug-in abAutorig ได้ตามปกติ 
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ภาพที่ 5-2    ภาพข้ันตอนการติดตั้งการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบ
อัตโนมัต(ิ2) 
 

เมื่อกด Plug-in abAutorig ข้ึนมา จะแสดงหน้าต่างที่ใช้ส าหรับการตั้งช่ือกระดูกของตัว
ละคร เมื่อกดปุ่ม Create a Skeleton ก็จะมีหน้าต่างย่อยให้ตั้งค่าจ านวนของ Joint ที่ต้องการจะใช้
ในตัวละครตามความเหมาะสม เมื่อตั้งค่าเสร็จครบให้กดปุ่ม Make Proxy Skeleton 

 

ภาพที่ 5-3    ภาพข้ันตอนการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (1) 
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หลังจากกดปุ่ม Make Proxy Skeleton แล้ว จะได้ลักษณะตามภาพนั่นคือมีเส้นข้ึนมา
บริเวณรอบ ๆ ของโมเดลตัวละคร ผู้จัดท าโครงการสามารถปรับเลื่อน ข้ึน-ลง ซ้าย-ขวา ให้เหมาะสม
กับขนาดตัวละครได้ เมื่อปรับขนาดจนได้ต าแหน่งที่เหมาะสมแล้วจึงกดปุ่ม Build Skeleton เพื่อเป็น
การสร้าง Joint ตามต าแน่งที่เราวางไว้ 

 

ภาพที่ 5-4    ภาพข้ันตอนการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (2) 
 

 

ภาพที่ 5-5    ภาพข้ันตอนการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (3) 



53 

 

เมื่อได้ Joint ตามที่ต้องการแล้ว ข้ันตอนต่อไปคือการสร้างระบบควบคุมการเคลื่อนไหว
และท างานของ Joint โดยจะกลับมาอยู่ที่หน้าต่างหลักของ abAutorig โดยจะกดปุ่ม Create ด้าน
ล่างสุดของหน้าต่างไปเรือ่ย ๆ  จนครบ ไล่ตั้งแต่ Spine, Head/Neck, Legs/Feet, Arm และ Hands 

 
ภาพที่ 5-6    ภาพข้ันตอนการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (4) 

 
เมื่อผู้จัดท าโครงการได้กดปุ่ม Create Head Rig แล้วสังเกตได้ว่า abAutorig จะท าการ

สร้าง Curve ให้ข้ึนมา ผู้จัดท าโครงการสามารถตรวจสอบตัวควบคุมส่วนของหัวได้ว่าสามารถท างาน
ได้ปกติหรือเปล่า เพื่อเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยแต่ละข้ันตอนเพื่อความแน่ใจ ในบางครั้งอาจ
เกิดปัญหาเล็กน้อยเกิดข้ึน จนสุดท้ายส่งผลกระทบไปถึงข้ันตอนสุดท้าย ฉะนั้นผู้จัดท าโครงการควร
ตรวจสอบให้ดีในทุก ๆ ข้ันตอนก่อนเพื่อความสบายใจและเพื่อความรอบคอบในการท างาน มิฉะนั้น
ผู้จัดท าโครงการอาจเสียเวลากลับมาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอาจจ าเป็นต้องรื้อท าใหม่เลยก็สามารถ
เป็นไปได ้
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ภาพที่ 5-7    ภาพข้ันตอนการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (5) 

 
เมื่อผู้จัดท าโครงการท าถึงข้ันตอนของส่วน Legs/Feet นั้นผู้จัดท าโครงการจะไม่

สามารถกดสร้างได้ต่อ ผู้จัดท าโครงการจ าเป็นต้องเลือกส่วน Joint ที่เป็นหัวเข่าของตัวละครและกด 
Select ตามดังภาพ 5-8 ก็จะสามารถสร้างตัวควบคุมส่วนของ Legs/Feet ได้ตามปกติ 

 
ภาพที่ 5-8   ภาพข้ันตอนการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (6) 
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ภาพที่ 5-9   ภาพข้ันตอนการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (7) 

 

 
ภาพที่ 5-10   ภาพข้ันตอนการสร้างระบบกระดกูและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (8) 
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ภาพที่ 5-11   ภาพข้ันตอนการสร้างระบบกระดกูและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (9) 
 

ภาพข้ันตอนการสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติส่วนของ
มือตัวละคร ผู้จัดท าโครงการสามารถเลือกได้ว่าต้องการใส่กระดูกที่นิ้วจ านวนเท่าไหร่ ซึ่งสามารถปรับ
ค่าได ้

 
ภาพที่ 5-12   ภาพข้ันตอนการสร้างระบบกระดกูและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (10) 
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เมื่อท าตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นข้ันตอนในการสร้างระบบกระดูก
และตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัต ิ

 
ภาพที่ 5-13   ภาพข้ันตอนการสร้างระบบกระดกูและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (11) 
 



 
บทที่  6 

ผลการด าเนนิการ ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะ 
 
ผลการด าเนินการ 

การด าเนินงานอาจไม่ตรงตามตารางงานที่ก าหนดเอาไว้ เพราะมีบางข้ันตอนของการ
ท างานนั้นเกิดปัญหาข้ึน เนื่องจากเนื้อเรื่องนั้นยังมีการติดขัดในส่วนของการเล่าอยู่บางจุด และงานที่
Render ออกมาไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ท าให้ต้องมีการปรับปรุงในส่วนที่มีข้อผิดพลาด แต่ก็
สามารถปรับปรงุแก้ไขได้ตรงตามตารางงานที่วางเอาไว้ และในส่วนของเวลาที่เหลือ ใช้ในการเก็บงาน
เพื่อให้ผลงานนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

ภาพที่ 6-1    ผลการดำ    การ ชุดที่ 1 
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ภาพที่ 6-2    ผลการด า    การ ชุดที่ 2 
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ภาพที่ 6-3    ผลการด า    การ ชุดที่ 3 
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ข้อจ ากัด 
จ านวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดท าโครงการนั้นมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้

งาน ผู้จัดท าโครงการจึงจ าเป็นต้องเสียเวลาไปกับการ Render งานไปอย่างมากจึงท าให้เกิดผล
กระทบไปยังตารางเวลางานของส่วนอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ท า ท าให้เกิดผลกระทบตาม ๆ กันไปจนท าให้มี
เวลาในการเก็บรายละเอียดของงานน้อยลงไปยิ่งกว่าเดิม 
 
ข้อเสนอะแนะ 

1. ควรวางแผนการท างานในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการท างาน  
2. ควรท างานให้เป็นไปตามตารางงานหรือเกินกว่าตารางงาน เพื่อที่จะได้มีเวลาในการ 

แก้ไขและปรับปรุงผลงาน  
3. ควรใส่ใจการท างานในทุกข้ันตอน เพราะข้ันตอนการท างานแต่ละส่วนมีผล

ต่อเนื่องกัน 
4. แบ่งเวลาให้เหมาะสมในส่วนของข้ันตอนการ Animate และ Render ซึ่งเป็นข้ัน 

ตอนที่ต้องใช้เวลาในการท างานและแก้ไข  
5. ส่งความคืบหน้าของงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อน าความคิดเห็นจาก

อาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงข้ึน  
6. หากเกิดความไม่แน่ใจว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจตรงกันกับเราหรือไม่ ให้

สอบถามและอธิบายทันที เพื่อให้การท างานข้ันต่อไปไม่ผิดพลาด 
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ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง สล็อท 
3D Short Animation “I Believe I Can Fly” 

วรภัทร  ยิ้มสุขไพฑูรย ์ 13530243 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

แผ่นท่ี 1 วรภัทร  ยิ้มสุขไพฑูรย์  13530243  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การออกแบบ ปกีารศึกษา 2556  (1) 



ข้อก าหนดเรื่องกล่องใส่ CD/DVD 

 ให้ใช้กล่องแบบพลาสติก ตามตัวอย่างน้ีเท่าน้ัน เน่ืองจากมีความทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ากล่อง

แบบอ่ืนๆ 
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