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เรื่อง : ฮีโร่น้อยกู้โลก 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอภาพยนตร์สั้น 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อนถึงเรื่อง
การมองคนอ่ืนแต่เพียงภายนอก หากการเกิดมาพร้อมพรสวรรค์แล้ว การดูถูกคนที่ไม่มีพรสวรรค์นั้น
เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะคนเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในอนาคตคนที่ไม่มีพรสวรรค์เหล่านั้นอาจจะเข้ามา
ช่วยเหลือในยามวิกฤตก็เป็นได้ ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยสื่อสารผ่าน
ตัวละครหลักที่เป็นเด็กธรรมดาซ่ึงคลั่งไคล้ฮีโร่มากกับฮีโร่ผู้มีพลังกายแข็งแกร่งคนหนึ่ง ที่บังเอิญมาพบ
กันในระหว่างที่ฮีโร่ก าลังท าภารกิจอยู่ ซึ่งตัวฮีโร่ย่อมเห็นเด็กเป็นคนที่มาเกะกะการท างาน แต่สุดท้าย
กลับถูกเด็กคนนั้นช่วยเอาไว้ 
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 แผนด าเนินงาน  50 
บทที่ 4 ขั้นตอนการผลิต  51 
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4-5 ภาพโมเดลฉากห้องลับของนักวิทยาศาสตร์  53 
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4-10 ภาพ Blendshape สีหน้าของตัวละครเด็ก  55 
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4-19 ภาพการจัดแสงฉากในบ้าน  59 



 

สารบัญภาพ(ต่อ) 
ภาพ หน้า 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันนับได้ว่าภาพยนตร์แนวซุปเปอร์ฮีโร่นั้นก าลังได้รับความนิยมและสนใจกัน
อย่างแพร่หลายเห็นได้จากที่มีภาพยนตร์แนวนี้ออกมาฉายทุก ๆ ปีและในอนาคตก็มีก าหนดการฉาย
และการสร้างไว้อีกมากมายหลายเรื่อง เพราะเป็นสื่อบันเทิงที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยและสร้างความสนุก 
ให้กับผู้ชม ผู้จัดท าจึงคิดที่จะสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่ขึ้นมา โดยท าในรูปแบบของภาพยนตร์
แอนิเมชัน 3 มิติ เนื้อเรื่องจะเป็นเน้นความสนุกสนาน แฝงข้อคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
กันในเหตุการณ์คับขัน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
2. เพ่ือให้ผู้ชมเห็นถึงการมีน้ าใจ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3. เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับการสร้างงาน

แอนิเมชัน 3 มิติ 
4. เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของผู้จัดท าในด้านการท างานแอนิเมชัน 3 มิต ิ

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

โครงการจุลนิพนธ์นี้น าเสนอในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ความยาว 5 นาที โดย
ใช้ตัวละครหลักทั้งหมด 4 ตัว ประกอบด้วย ฮีโร่ เด็ก นักวิทยาศาสตร์ และหุ่นยนต์ยักษ์ ใช้ฉาก
ทั้งหมด 3 ฉาก ประกอบด้วย บ้านของเด็ก โกดังคอนเทนเนอร์ ห้องใต้ดินของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ภายในเรื่องจะไม่มีบทสนทนาแต่จะใช้การแสดงออกด้วยท่าทางตัวละคร ประกอบกับดนตรีและเสียง
ประกอบต่าง ๆ 

โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในโครงการ  
1. โปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Maya 2013 ใช้ในการจัดท าตัวละคร และฉาก 
2. โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe Photoshop CS5 ใช้ในการลงสีตัวละครและฉาก 
3. โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe After Effects CS5 ใช้ในการล าดับภาพและตัดต่อ 
4. โปรแกรมส าเร็จรูป Samplitude 11 ใช้ในการตัดต่อเสียงและดนตรีเพลงประกอบ 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง รวมทั้งข้อมูลอ้างอิงทั้งลักษณะการแต่ง

กาย การเคลื่อนไหว สีหน้าท่าทาง 
2. ศึกษาแนวทางการออกแบบตัวละครและฉากจากสถานที่จริงและตัวอย่างผลงาน

ต่าง ๆ 
3. ศึกษาการสร้างเรื่องราวและออกแบบเนื้อเรื่อง 
4. เขียนสตอรี่บอร์ด(storyboard) เพ่ือให้รู้ล าดับภาพของเรื่อง และน าไปเรียงร้อย

เป็นอนิเมติก(Animatic) เพ่ือก าหนดเวลาโดยรวมของงาน 
5. เริ่มท าโมเดลตัวละคร ท าฉาก ท าเท็กเจอร์(texture) 
6. ศึกษาการแนวทางการ Rigging , Paintweight และ Blendshape สีหน้าของตัว

ละคร เพ่ือให้ตัวละครขยับท่าทางได้ 
7. ศึกษาแนวทางการจัดแสง การแอนิเมท(Animate) จากตัวอย่างผลงาน 
8. จัดแสงและเรนเดอร์(Render) 
9. ท าการล าดับภาพ ตัดต่อ และใส่เสียงประกอบ 
10. สรุปผลการด าเนินการและประเมินผล 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้ชมได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
2. ผู้ชมเห็นถึงการมีน้ าใจ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3. นักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับงานแอนิเมชัน 3 มิติ ได้รับแนวทางการศึกษา 

เพ่ือไปพัฒนาหรือเป็นความรู้ต่อยอด 
4. ผู้จัดท าได้พัฒนาทักษะในด้านการท าแอนิเมชัน 3 มิต ิ
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เนื้อเรื่องย่อ 
เป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ชื่นชอบเหล่าฮีโร่ แล้วอยู่มาวันหนึ่งทางต ารวจได้ค้นหาที่

ซ่อนตัวของคนร้ายที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เจอบริเวณโกดังที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์และได้ส่งตัวฮีโร่คนหนึ่ง
มาจับ ข่าวนี้ได้ออกทางทีวีซึ่งเด็กก็ก าลังดูอยู่พอดี แล้วที่บังเอิญก็คือโกดังที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์ที่ว่า
นั้นก็อยู่ใกล้กับบ้านของเขา ด้วยความซนและความอยากรู้อยากเห็นตามประสาเด็กจึงวิ่งออกไป
สถานที่เกิดเหตุทันที ส่วนทางด้านฮีโร่ที่อยู่ในระหว่างท าภารกิจนั้นก็ได้มาเจอกับเด็กเข้า แล้วเด็กคนนี้
ก็ตามติดเขาตลอด และที่โชคร้ายกว่านั้นคือนักวิทยาศาสตร์นั่นรู้ตัวแล้วว่ามีคนมาตามจับตนเอง จึงใช้
โอกาสนี้ทดลองอาวุธใหม่ นั่นก็คือหุ่นยนต์ยักษ์ที่สร้างจากวัสดุที่แข็งแกร่งที่สุดท าให้มีความทนทาน
มาก ถึงแม้จะอยู่ต่อหน้าฮีโร่แล้วก็ตามฮีโร่ก็ไม่สามารถล้มเจ้าหุ่นนี้ได้ จนฮีโร่พลาดถูกหุ่นยนต์ยักษ์จับ
ตัวเอาไว้ ในที่สุดเด็กท่ีดูเหมือนตัวเกะกะส าหรับฮีโร่นั้นก็คือคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้ 

 
 



 
บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 

การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิตินั้น ผู้สร้างจ าเป็นต้องมีความรูเกี่ยวกับหลักการ
ออกแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากความรู้ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนั้นจึงต้องท าการศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมทั้งจากตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากหนังสือที่เก่ียวข้องกับด้านศิลปะและภาพยนตร์ 

 
แนวคิด 

แนวคิดในการสร้างผลงานชิ้นนี้คือ การน าเอาภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ที่ก าลังได้รับความ
นิยมมาแต่งเรื่องใหม่ โดยในเรื่องฮีโร่ที่มีพลังเหนือมนุษย์จะพลาดท่าให้กับคนร้ายและก าลังเข้าตาจน 
แต่คนที่มาช่วยไว้ก็คือเด็กที่เป็นคนธรรมดาไม่มีพลังพิเศษใด ๆ ซึ่งน าเสนอในรูปแบบของผลงานด้าน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เนื้อเรื่องจะเป็นแนว Action  และ Superhero เน้นความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน แฝงข้อคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ 

 
ทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีสี (Theory of Color) 

เป็นทฤษฎีที่เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isac Newton) คิดค้นจากการส่องแสงขาวผ่านแท่ง 
ปริซึม โดยแท่งปริซึมจะท้าการแยกแสงขาวออกเป็นสีต่างๆ ในลักษณะและสัดส่วนที่เท่าๆ กันได้ 
จ านวน 7 สีเหมือนกับสีรุ้งคือ ม่วง ฟ้า น้าเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง (จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง, 2548) 

วงล้อสี (Color Wheel) วงสีประกอบด้วยสีต่างๆเรียงเป็นวงกลมจ้านวน 12 สี โดย 
สามารถแบ่งประเภทของสีต่างๆออกเป็น 3 ขั้นคือ 

1. แม่สีปฐมภูมิ (Primary Color) เป็นสีบริสุทธิ์จ านวน 3 สี ที่ไม่เคยผสมกับสีใดมาก่อน 
และไม่อาจใช้สีอื่นผสมเพ่ือสร้างแม่สีปฐมภูมิได้ ได้แก่ สีเหลือง แดง และน้ าเงิน 

 
ภาพที่ 2-1 ภาพภาพวงล้อสีขั้นปฐมภูมิ 
ที่มา : Copiic. วงล้อส.ี เขา้ถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. เข้าถึงไดจ้าก
http://touch.exteen.com/blog/alusta/20110605/entry 
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 2. สีทุติยภูมิ (Secondary Color) เป็นสีผสมจ านวน 3 สี โดยการนาแมส่ีปฐมภูมิมาผสม
กัน ได้แก่ 
 2.1 สีเหลือง + สีแดง = สีส้ม 
 2.2 สีแดง + สีน้าเงิน = สีม่วง 
 2.3 สีน้าเงิน + สีเหลือง = สีเขียว 

 
ภาพที่ 2-2 ภาพวงล้อสีขั้นทุติยภูมิ  
ที่มา: ศิลปะART. วงล้อสี. เขา้ถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. เขา้ถึงได้จาก  
http://www.prc.ac.th/newart/webart/colour09.html. 
 
 3. สีตติยภูมิ (Tertiary Color) เป็นสีผสมจานวน 6 สีซึ่งเกิดจากแม่สีปฐมภูมิกับสีทุติย
ภูมิมาผสมกันได้แก ่
 3.1 สีเหลือง + สีส้ม = สีส้มเหลือง 
 3.2 สีแดง + สีส้ม = สีส้มแดง 
 3.3 สีแดง + สีม่วง = สีม่วงแดง 
 3.4 สีน้าเงิน + สีม่วง = สีม่วงน้าเงิน 
 3.5 สีน้าเงิน + สีเขียว = สีเขียวน้าเงิน 
 3.6 สีเหลือง + สีเขียว = สีเขียวเหลือง 

 
ภาพที่ 2-3 ภาพวงล้อสีขั้นตติยภูมิ 
ที่มา: ศิลปะART. วงล้อสี. เขา้ถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. เขา้ถึงได้จาก  
http://www.prc.ac.th/newart/webart/colour09.html 
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หลักพ้ืนฐาน 12 ข้อส าหรับการออกแบบแอนิเมชัน 
เป็นพ้ืนฐานที่แอนิเมเตอร์ (animator) ควรยึดเป็นหลักพ้ืนฐานประจ าใจ โดยหลัก

พ้ืนฐาน 12 ข้อนี้เกิดขึ้นในระหว่าง ค.ศ. 1920 และ 1930 ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าแอนิเมชันเฟ่ืองฟู
ขึ้นมาจาก Walt Disney Studio ที่น าความแปลกใหม่เข้ามาสู่วงการแอนิเมชัน ทั้ งเรื่องของภาพ 
บุคลิก และท่าทางของตัวการ์ตูน จนกลายมาเป็นสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในสามัญส านึกของผู้คนในยุคนั้น 
Disneyเองได้ก่อตั้งชั้นเรียนส าหรับสอนบุคลากรของตนขึ้นที่ The Chouinard Art Institute ใน
เมืองลอสเองเจอร์ลิส ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่จะท าได้เพียงการวาดภาพในบุคลิก ท่าทางที่ซ้ าแบบเก่า 
และดูไม่สมจริงเท่าไหร่นัก จะมีเพียงบุคลากรบางคนเท่านั้นที่ลองประยุกต์บทเรียนที่ได้เรียนมาจาก
ชั้นเรียน พวกเขาได้เพ่ิมเติมรูปแบบตามความคิดเข้าไปและสร้างตัวการ์ตูนที่มีความแปลกใหม่ขึ้นมา
อยู่ตลอดเวลา จนท าให้บุคลิก ท่าทางที่ได้ดูแปลกตาและสมจริงมากขึ้น จากจุดก าเนิดความคิดเหล่านี้
ได้พัฒนาต่อจนกลายมาเป็นหลักขั้นพ้ืนฐาน 12 ข้อส าหรับสร้างแอนิเมชันแบบ 2 มิติ โดยเน้นที่เซล
แอนิเมชันเป็นหลัก ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคของคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เริ่มเป็นที่นิยมและมีบทบาทมากขึ้น 
หลัก 12 ข้อ จึงถูกน ามาประยุกต์ใช้กับการสร้างตัวการ์ตูนแบบ 3 มิติ ด้วยเช่นกัน หลักเหล่านั้นได้แก่
(Richard Williams, 2009 : 23) 

 
1) Time  
การเคลื่อนไหวต่างๆ ผู้จัดท าจ าเป็นที่จะต้องรู้จักเรื่องของเวลา การวางความเร็วต่างๆใน

เฟรมเป็นสิ่งที่ส าคัญ หากผู้จัดท ารู้จักการวางเวลาก็จะท าให้ในเฟรมนั้นไม่ดูเร็วเกินไป หรือช้าเกินไป 
จนคนดู ดูไม่เข้าใจ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า เวลาที่ต่างกันย่อมส่งผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของคนดูใน
ฉากนั้นๆ 

 

 
 

ภาพที่ 2-4 ภาพแสดงตัวอย่าง Time  
ที่มา: Richard Williams. The Animator's Survival Kit. 2009. Faber & Faber. p37 
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2) Ease In and Out  
การเริ่มและจบของวัตถุในแต่ละเฟรมนั้น ไม่ควรจะเป็นเส้นตรง เพราะจะท าให้ 

แอนิเมชันเคลื่อนไหวดูแข็งและไม่สมจริง ดังนั้นจึงมีการน าเอาทฤษฎีนี้เข้ามาเพ่ือให้ การเคลื่อนไหว
ของวัตถุในโครงการของผู้จัดท าดูเป็นมิติมากขึ้น  

 

 
 

ภาพที่ 2-5 ภาพแสดงตัวอย่าง Ease In and Out  
ที่มา: Richard Williams. The Animator's Survival Kit. 2009. Faber & Faber. p38 
 

3) Squash and Stretch  
 ความยืดหยุ่นของวัตถุ ซึ่งเกิดจากแรงกระท าภายนอกท าให้รูปร่างเปลี่ยนไป แต่มวล

ภายในไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ลูกบอลที่ตกกระทบลงบนพ้ืน เมื่อลูกบอลตกกระทบในจังหวะ
แรก ลูกบอลจะมีการหดตัวลงตามแรงกระท าแต่มวลไม่เปลี่ยนแปลง และเมื่อลูกบอลท าการดีดตัว
ออกจากพ้ืน ลักษณะรูปร่างของลูกบอลจะถูกยืดออก ก่อนจะกลับไปเป็นรูปร่างเดิม 

 

 
 

ภาพที่ 2-6 ภาพแสดงตัวอย่าง Squash and Stretch 
ที่มา The Animator's Survival Kit, by Richard Williams, 2009, p39 
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4) Arcs  
การเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งหรือแนวโค้งของวัตถุ ดังตัวอย่างการยิงธนูในแนวราบ เมื่อธนูถูก

ยิงออกไปได้สักพักก็จะโดนแรงโน้มถ่วงดึงลงมาให้เป็นวิถีโค้ง หรือ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งง่ายๆ อย่างเช่นการ
เหวี่ยงแขนหรือการเดิน ล้วนแล้วแต่มีเส้นโค้งท้ังสิ้น 

 

 
 

ภาพที่ 2-7 ภาพแสดงตัวอย่าง Arcs  
ที่มา: Richard Williams. The Animator's Survival Kit. 2009. Faber & Faber. p90-91 
 

5) Exaggeration  
การแสดงแบบเกินจริง ซึ่งในแอนิเมชันส่วนใหญ่นิยมเอามาท า เพราะจะท าให้เห็น

อารมณ์ในงานได้อย่างชัดเจน ท าให้ผู้ชมรู้สึกร่วมไปกับตัวละครนั้นๆ  
 

 
 

ภาพที่ 2-8 ภาพแสดงตัวอย่าง Exaggeration 
ที่มา: Richard Williams. The Animator's Survival Kit. 2009. Faber & Faber. p93 

 
6) Anticipation  
 คือการตอบสนองแบบความเป็นจริงตามหลักของมนุษย์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมี

เหตุมีผล กล่าวคือ ถ้าเราชกมือออกไปข้างหน้า ร่างกายของเราจะท าทิศทางตรงกันข้ามก่อน คือ มือ
เราจะถอยหลังไปเล็กน้อยเพ่ือให้มีแรงส่งไปข้างหน้า เช่นเดียวกันกับการลุกนั่ง การวิ่ง หรือการมอง
ซ้ายมองขวา ร่างกายจะท าทิศทางตรงกันข้ามก่อนเล็กน้อยเพ่ือให้มีแรงส่ง 
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ภาพที่ 2-9 ภาพแสดงตัวอย่าง Anticipation  
ที่มา: Richard Williams. The Animator's Survival Kit. 2009. Faber & Faber. p275 

 
7) Secondary Action  
การกระท ารองที่สนับสนุนต่อการกระท าหลัก ซึ่งจะช่วยให้งานดูสมจริงและสมเหตุสมผล

มากยิ่งขึ้น เช่น การเดินหรือการวิ่งของตัวละคร การกระท าหลักของตัวละครคือ แขน ขา ร่างกายที่
เคลื่อนไหว ส่วนการกระท ารองคือ การเคลื่อนไหวของเสื้อผ้า หรือผมที่ปลิ้วของตัวละครซึ่งเกิดจาก
การวิ่ง 

 

 
 

ภาพที่ 2-10 ภาพแสดงตัวอย่าง Secondary Action  
ที่มา: Richard Williams. The Animator's Survival Kit. 2009. Faber & Faber. p156 
 

8) Follow Through and Overlapping Action  
คือ การกระท าหลักที่มีผลต่อเนื่องหลักจากท าสิ่งๆนั้นเสร็จแล้ว คล้ายๆกับการกระท า

รองแต่ไม่เหมือน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้จัดท าเขวี้ยงลูกบอลออกไป มือที่ผู้จัดท าใช้เขวี้ยงลูกบอล
ภายหลังจากที่ลูกบอลหลุดออกจากมือของผู้จัดท าไปแล้ว มือของผู้จัดท าคงไม่หยุดนิ่งแน่นอน มือของ
ผู้จัดท ายังคงเหวี่ยงต่อไปจนกระทั่งมันค่อยๆหยุด ซึ่งเป็นผลมาจากกระท าหลัก ซึ่งถ้าผู้จัดท าขาดข้อนี้
ไป เมื่อลูกบอลออกจากมือแล้วมือผู้จัดท าแล้วหยุดนิ่งทันที ก็คงไม่ต่างอะไรจากหุ่นยนต์ ซึ่งถึงผู้จัดท า
จะแอนิเมทหุ่นยนต์ ก็จ าเป็นที่จะต้องใช้ทฤษฎีข้อนี้ เพ่ือไม่ให้งานของผู้จัดท าแข็งเกินไป  
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ภาพที่ 2-11 ภาพแสดงตัวอย่าง Follow Through and Overlapping Action 
ที่มา: Richard Williams. The Animator's Survival Kit. 2009. Faber & Faber. p224 

 
9) Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action 
 ในการท างานแอนิเมชันในส่วนของการแอนิเมทนั้น ผู้จัดท าจะแบ่งการแอนิเมทออกเป็น 

2 ประเภท คือ Straight Ahead Action วิธีการนี้เหมาะส าหรับคนที่แอนิเมทแม่นย าและมีความ
ช านาญสูงแล้ว เพราะ วิธีนี้เราแอนิเมทตัวละครไปเรื่อยๆ ไม่ตายตัวว่าจะจบยังไง หรือจบตรงไหน ไม่
มีการก าหนดเฟรมสุดท้ายที่แน่นอน ส่วนใหญ่วิธีที่นี้เหมาะกับการเคลื่อนที่ของธรรมชาติที่ไม่มีความ
แน่นอน เช่น ไฟ หรือน้ า เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 2-12 ภาพแสดงตัวอย่าง Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action  
ที่มา: Richard Williams. The Animator's Survival Kit. 2009. Faber & Faber. p65 

 
10) Staging  
คือ การแสดงออกท่าทางของวัตถุ ซึ่งหากเราท ามีความสมจริงมาก ก็จะท าให้คนดูรู้สึก

ร่วมไปกับผู้จัดท า แต่ถ้าท ามากเกินไปก็จะท าให้คนดูสับสน การท า Staging ที่ดีนั้นผู้จัดท าสามารถท า
ให้ตัวละครของผู้จัดท าเป็นสีด าหมด ถ้าผู้จัดท าสามารถดูเรื่องราวว่าตัวละครก าลังท าอะไรอยู่ ก็ถือได้
ว่าผู้จัดท าประสบความส าเร็จในการท า Staging แล้ว 
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ภาพที่ 2-13 ภาพแสดงตัวอย่าง Staging  
ที่มา: Richard Williams. The Animator's Survival Kit. 2009. Faber & Faber. p251 
 

11) Appeal  
คือ การท าให้ตัวละครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดูน่าสนใจและดึงดูดแก่คนที่พบเห็น การ

จดจ าได้ง่าย และอาจจะรวมไปถึงการเคลื่อนไหวต่างๆของตัวละครด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 2-14 ภาพแสดงตัวอย่าง Appeal  
ที่มา: Richard Williams. The Animator's Survival Kit. 2009. Faber & Faber. p246 

 
12) Personality  
คือ ลักษณะนิสัยของตัวละคร ตัวละครแต่ละตัวย่อมมีปม มีอดีตที่ต่างกัน อันจะท าให้ตัว

ละครของเรามีความแตกต่าง และเห็นได้ชัดว่าตัวละครตัวนั้น มีอารมณ์และนิสัยเป็นอย่างไร 
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ภาพที่ 2-15 ภาพแสดงตัวอย่าง Personality  
ที่มา: Richard Williams. The Animator's Survival Kit. 2009. Faber & Faber. p40 
 
ทฤษฎีขนาดภาพและมุมกล้อง 
ขนาดภาพ 

จัดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการถ่ายภาพยนตร์  เพราะภาพสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกของนักแสดง  บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมได้เข้าใจถึงเนื้อหาของภาพยนตร์  ขนาด
ภาพจึงเป็นตัวก าหนดสิ่งที่ต้องการน าเสนอ  ว่าต้องการให้ผู้ชมเห็นหรือไม่เห็นสิ่งใดในฉาก
องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากผู้สร้างภาพยนตร์  ที่จะเลือกตั้งกล้องในมุมใด  ระยะห่างจากสิ่ง
ที่ถ่ายเท่าใด  และใช้ภาพขนาดใดเป็นตัวบอกเล่าเรื่อง  ขนาดภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากที่ จะต้อง
เรียนรู้พอๆกับเรื่องอ่ืน  ในการสร้างภาพยนตร์ (oknation. 2007 : ออนไลน์) 

1. ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS) 
ขนาดภาพลักษณะนี้กล้องจะตั้งอยู่ไกลจากสิ่งที่ถ่ายมาก ซึ่งภาพที่ได้จะเป็นภาพมุม -

กว้าง ผู้ชมสามารถมองเห็นองค์-ประกอบของฉากได้ทั้งหมด สามรถมองเห็นสิ่งที่ถ่ายได้เต็มสัดส่วน  
แม้สิ่งที่ถ่ายนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม  ซึ่งภาพลักษณะนี้  จะใช้เป็นภาพแนะน า-สถานที่ เหมาะส าหรับ
การปูเรื่อง  เริ่มเรื่อง  ซึ่งภาพยนตร์ในต่างประเทศนิยมใส่ไตเติ้ลส่วนหัวไว้ในฉากประเภทนี้ตอนที่
ภาพยนตร์เริ่มเข้าเนื้อเรื่อง ภาพขนาดไกลนี้จะสร้างความรู้สึกโอ่อ่า อลังการ แสดงออกถึงความ
ใหญ่โตของสถานที่ ความน่าเกรงขาม ความยิ่งใหญ่ และยังสามารถสร้างความประทับใจรวมถึงสร้าง
ความประทับใจให้กับผู้ชมได้อีกด้วย  



13 

 

 
ภาพที่ 2-16    ภาพตัวอย่าง Extreme Long Shot  
ที่มา:    The Motley View. Extreme Long Shot. เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://ardfilmjournal.files.wordpress.com/2009/01/searcherssnowxls.jpg 

 
2. ภาพไกล (Long Shot หรือ LS) 
ขนาดภาพแบบนี้ไม่สามารถก าหนดระยะห่างระหว่างกล้องกับสิ่งที่ถ่ายได้  แต่จะก าหนด

โดยประมาณว่าสิ่งที่ถ่ายจะอยู่ในกรอบภาพ (Frame) พอดี  ถ้าเป็นคน  ศีรษะจะพอดีกับกรอบภาพ
ด้านบน  ส่วนกรอบภาพด้านล่างก็จะพอดีกับเท้า  ซึ่งสามารถเห็นบุคลิก อากัปกิริยาการแสดง  การ
เคลื่อนไหว  ต าแหน่งที่อยู่ในการแสดงหรือในฉาก  ด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้เป็นภาพแนะน าตัวละคร 
หรือเริ่มฉากใหม่ได้  บางครั้งอาจใช้เป็นภาพในฉากเริ่มเรื่องได้เช่นเดียวกันกับภาพขนาดไกลมาก  
และบางครั้งภาพขนาดไกลยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  เอสทาบริชชิง ช็อต (Establishing Shot)  
ส่วนองค์ประกอบรอบข้างผู้ชมจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น 

 

ภาพที่ 2-17    ภาพตัวอย่าง Long Shot 
ที่มา:    Welcome to WickedLand. Long Shot. เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://welcometowickedland.blogspot.com/2011/09/learning-shot-and-angles.html 
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3. ภาพปานกลาง (Medium Shot หรือ MS) 
ขนาดภาพลักษณะนี้ถ้าเป็นภาพบุคคล  ผู้ชมจะได้เห็นตั้งแต่เอวของนักแสดงขั้นไปจนถึง

ศีรษะ  ขนาดภาพแบบนี้ผู้ชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง  และรายละเอียดของฉากหลัง
พอสมควร  ซึ่งพอที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้  จึงถือได้ว่าเป็นภาพที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในเรื่องได้ดี
ขนาดภาพปานกลาง  เป็นขนาดภาพที่นิยมใช้มากที่สุด  เพราะใช้เป็นภาพเชื่อมต่อ  กล่าวคือ  การ
เปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป็น ภาพไกลหรือจากภาพใกล้มาเป็นภาพไกลก็ตาม  จะต้องเปลี่ยน
มาเป็นภาพขนาดปานกลางเสียก่อน  ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้ขัดต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม เนื่องจากภาพจะ
กระโดด  นอกจากนี้ภาพขนาดปานกลางยังนิยมใช้ถ่ายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน  หรือที่เรียก
กันว่า  ภาพ Two Shot ซึ่งนิยมใช้กันมาก ในภาพยนตร์บันเทิง 

 
ภาพที่ 2-18    ภาพตัวอย่าง Medium Shot จากภาพยนตร์เรื่อง Smallville 
ที่มา:    Ke'ara's RTF 305 Blog. Medium Shot. เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://rtf305-f10-07835-ksh666.blogspot.com/2010/10/smallville-close-up-of-man-of-
steel.html 

 
4. ภาพใกล้ (Close-Up หรือ CU,  Close Shot หรือ CS)  
ภาพใกล้  ผู้ชมจะมองเห็นนักแสดงตั้งแต่ไหล่ขึ้นไป  เป็นขนาดภาพที่ผู้ชมสามารถเข้าถึง

อารมณ์ของนักแสดงได้มากที่สุด  เพราะการใช้ภาพขนาดใกล้ถ่ายบริเวณใบหน้าของนักแสดง  จะ
สามารถถ่ายถอดรายละเอียด  เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในของนักแสดงได้อย่างชัดเจนมาก  
นอกจากนี้ยังจะท าให้ผู้ชมได้รู้สึกใกล้ชิดกับสิ่งที่ถ่ายอีกด้วยทั้งนี้เพ่ือท าให้เข้าใจถึงรายละเอียดของ
วัตถุต่างๆ  ตามเนื้อหาที่ก าลังน าเสนอ  และภาพขนาดใกล้นี้ยังสามารถบังคับให้ผู้ชมสนใจในวัตถุท่ี
กล้องก าลังถ่าย  หรือสิ่งที่ก าลังน าเสนอ 
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ภาพที่ 2-19   ภาพตัวอย่าง Close-Up Shot จากภาพยนตร์เรื่อง Smallville 
ที่มา:    Ke'ara's RTF 305 Blog. Close-Up Shot. เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://rtf305-f10-07835-ksh666.blogspot.com/2010/10/smallville-close-up-of-man-of-
steel.html 

 
5. ภาพใกล้มาก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU) 
เป็นภาพที่ถ่ายในระยะใกล้มาก ๆ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเน้นสิ่งที่ถ่าย เพ่ือให้ผู้ชมเห็น

รายละเอียดของวัตถุ หรือเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในกรณีที่วัตถุมีขนาดเล็กมาก ๆ เช่น การถ่ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นหรือถ้าถ่ายใบหน้านักแสดง ก็เพ่ือเป็นการเน้นอารมณ์ของนักแสดง เช่น จับ
ภาพที่ดวงตาของนักแสดง ท าให้เห็นน้ าตาที่ก าลังไหลออกจากดวงตา เป็นต้นและทั้งหมดนี้ก็เป็น
ขนาดภาพที่นิยมน ามาถ่ายทอดเรื่องราวของภาพยนตร์ นอกจากนี้อารมณ์และความรู้สึกที่ผู้ชมจะ
ได้รับขณะชมภาพยนตร์  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดภาพเพียงย่างเดียว  แต่ต้องอาศัยองค์ประกอบของ
ภาพยนตร์อ่ืนๆ  เข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมความน่าเชื่อถือ  และความเป็นภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 2-20    ภาพตัวอย่าง Extreme Close-Up Shot จากภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter 
ที่มา:    Why I Chose AS Media Studies. Extreme Close-Up Shot. เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://poppymediastudies.blogspot.com/2012/09/camera-
shots.html 
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มุมกล้อง (Camera Angle) 
มุมกล้องจัดว่าเป็นสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดองค์ประกอบเพื่อการถ่ายภาพยนตร์  

ซึ่งจะสัมพันธ์กับขนาดภาพด้วย  หากสังเกตจากบทภาพยนตร์โดยทั่วไปนั้น  จะเห็นว่ารายละเอียด
เรื่องของขนาดภาพและมุมกล้องต้องถูกเขียนมาควบคู่กัน  ซึ่งบางครั้งอาจจะรวมถึงลักษณะการ
เคลื่อนที่ของกล้องอีกด้วย มุมกล้องเกิดจากความสัมพันธ์กันระหว่างระดับการตั้งกล้องภาพยนตร์กับ
วัตถุท่ีถ่าย  การเลือกใช้มุมกล้องในระดับต่างๆจะท าให้เกิดผลด้านภาพที่แตกต่างกันไป  รวมถึง
อารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมที่จะแตกต่างกันออกไปด้วย หากจะแบ่งมุมกล้องในระดับต่างๆโดยเริ่มจาก
ระดับสูงก่อนสามารถแบ่งได้ดังนี้ (oknation. 2007 : ออนไลน์) 

1.  มุมกล้องระดับสายตานก (Bird's eye view) เป็นการตั้งกล้องในระดับเหนือศีรษะ
หรือเหนือวัตถุที่ถ่าย  ภาพที่ถูกบันทึกจะเหมือนกับภาพที่นกมองลงมาด้านล่าง  เมื่อผู้ชมเห็น ภาพ
แบบนี้จะท าให้ดูเหมือนก าลังเฝ้ามองเหตุการณ์จากด้านบน  มุมกล้องในลักษณะนี้ จะท าให้ผู้ชมรู้สึก
เหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  เวิ้งว้าง  ไร้อ านาจ  ตกอยู่ในภาวะคับขัน  ไม่มี
ทางรอด เพราะตามหลักความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราจะเคยชินกับการยืน นั่ง นอน เดิน  หรือใช้ชีวิต
ส่วนใหญ่บนพื้นโลกมากกว่าที่จะเดินเหินยู่บนที่สูง  และด้วยความที่มุมภาพในระดับนี้ไม่สามารถ
มองเห็นรายละเอียดในฉากได้ครบเพราะเป็นภาพที่มองตรงลงมา  จึงท าให้ภาพรู้สึกลึกลับ  น่ากลัว  
เหมาะกับเรื่องราวที่ยังไม่อยากเปิดเผยตัวละครหรือเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ 

 

ภาพที่ 2-21   ภาพตัวอย่างมุมกล้องระดับสายตานก 
ที่มา:    http://www.parisdailyphoto.com. Bird's eye view. เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://www.parisdailyphoto.com/2011/07/birds-eye-view-of-arch.html 
 

2. มุมกล้องระดับสูง (High Angle) ต าแหน่งของกล้องมุมนี้จะอยู่สูงกว่าสิ่งที่ถ่าย  การ
บันทึกภาพในลักษณะนี้จะท าให้เห็นรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันโดย
ตลอด  จึงท าให้ภาพในระดับนี้มีความสวยงามทางด้านศิลปะมากกว่าภาพในระดับอ่ืน  นอกจากนี้สิ่ง
ที่ถูกถ่ายด้วยกล้องระดับนี้มักจะท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าสิ่งที่ถ่ายมีความต่ าต้อย  ไร้ค่า  ไร้ความหมาย สิ้น
หวัง  ความพ่ายแพ้ 
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ภาพที่ 2-22    ภาพตัวอย่างมุมกล้องระดับสูง  
ที่มา:    jessicashaw95. High Angle shot. เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://jessicashaw95.files.wordpress.com/2012/03/high-angle.jpg 
 

3. มุมกล้องระดับสายตา (Eye Level) มุมกล้องในระดับนี้เป็นมุมกล้องในระดับสายตา
คน  ซึ่งเป็นการเลียนแบบมาจากการมองเห็นของคน  ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนเราจะมองออกมาในระดับ
สายตาตัวเอง  ท าให้ภาพที่ผู้ชมเห็นรู้สึกมีความเป็นกันเอง  เสมอภาค  และเหมือนตัวเองได้เข้าไปอยู่
ในเหตุการณ์นั้นด้วยแต่รายละเอียดของภาพในระดับนี้จะสามารถมองเห็นได้แต่ด้านหน้าเท่านั้น 

 

ภาพที่ 2-23    ภาพตัวอย่างมุมกล้องระดับสายตา 
ที่มา:    jessicashaw95. Eye Level shot. เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://jessicashaw95.files.wordpress.com/2012/03/point-of-view1.jpg 
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4. มุมกล้องระดับต่ า (Low Angle) เป็นการตั้งกล้องในระดับที่ต่ ากว่าสิ่งที่ถ่าย  เวลาบัน
ภาพต้องเงยกล้องขึ้นภาพมุมต่ านี้ก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ชมได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะท าให้ผู้ชมรู้สึก
ว่าสิ่งที่ถ่ายนั้นมีอ านาจ  มีค่า  น่าเกรงขาม  มีความยิ่งใหญ่ซึ่งจะตรงข้ามกับภาพมุมสูง  นิยมถ่ายภาพ
โบราณสถาน  สถาปัตยกรรมแสดงถึงความสง่างาม  ชัยชนะ  และใช้เป็นการเน้นจุดสนใจของภาพได้
ด้วย 

 

ภาพที่ 2-24    ภาพตัวอย่างมุมกล้องระดับต่ า  
ที่มา:    jessicashaw95. Low Angle shot. เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://jessicashaw95.files.wordpress.com/2012/03/diarrhoea-living-19.jpg  
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
กรณีศึกษาที่ 1 
ชื่อผลงาน :    The incredibles 
ผลิตโดย :    Pixar Animation Studios 
บอกเล่าการผจญภัยของครอบครัวอดีตซูเปอร์ฮีโร่ ที่ถูกบังคับให้ต้องใช้ชีวิตแบบคนปกติ

สามัญในแถบชานเมือง ซ่ึงใฝ่ฝันอยากจะผดุงความยุติธรรมอีกครั้ง 

 
ภาพที่ 2-25   ภาพตัวอย่างจากเรื่อง The incredibles 
ที่มา:    http://d3ny4pswk2x1ig.cloudfront.net/b104ba29858ab0c04aebcd5c9 
10ef87d5c4 04f89184354765430111c.jpg. เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556 
 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
จุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือ การออกแบบตัวละครให้มีความน่าสนใจ คือ ตัวชุดซึ่งใช้คู่สีแดง 

ด า และเหลืองท าให้ตัวละครดูเด่น ลักษณะรูปร่างของตัวละครเองก็บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตัวละคร
นั้น ๆ อย่างเช่น ตัวเอกที่มีรูปร่างใหญ่โตก็แสดงถึงการเป็นจอมพลัง หรือตัวลูกสาวที่เป็นคนข้ีอายก็ให้
มีทรงผมที่ปิดหน้าปิดตา เป็นต้น ส่วนเรื่องราวก็น่าติดตามเกี่ยวข้องกับการผจญภัยของซูเปอร์ฮีโร่ 
ตรงตามหัวข้อที่ก าลังจัดท า 

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
เนื้อเรื่องสนุกและตลกขบขันท าให้ดูได้เรื่อย ๆ ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถเป็น

แนวทางในการผลิตโครงการจุลนิพนธ์ คือ  ส่วนของเครื่องแต่งกาย ลักษณะตัวละครและการ 
Animate รวมถึงการใช้มุมกล้องท่ีสื่ออารมณ์ของภาพได้ 
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กรณีศึกษาที่ 2 
ชื่อผลงาน :    Tangled 
ผลิตโดย :    Walt Disney Animation Studios 
เป็นเรื่องราวของหัวขโมยหนุ่มซึ่งไปขโมยของและหลบมาซ่อนตัวบนหอคอยของสาวผม 

บลอนด์ยาวกว่า 70 ฟุต เธอจึงจับเขาไว้เป็นตัวประกันบนหอคอยที่เธอถูกคุมขังเพ่ือให้ช่วยเธอออกไป
จากหอคอยแห่งนั้น จนเกิดเป็นเรื่องราวการผจญภัยที่แสนตื่นเต้น 

 
ภาพที่ 2-26    ภาพตัวอย่างจากเรื่อง tangled 
ที่มา:    http://www.aceshowbiz.com/images/still/tangled22.jpg. เข้าถึงเม่ือ 19 สิงหาคม 
2556 
 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
จุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือ การออกแบบตัวละครตามสไตล์ของดิสนีย์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ

เขาอยู่แล้วรวมทัง้การแอนิเมทที่เน้นการเคลื่อนไหว ท่าทาง การแสดงสีหน้าอารมณ์ต่าง ๆ 
นอกจากนั้นเรื่องการจัดแสงจัดฉากที่สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน และมีการใช้มุมกล้องเพ่ือเล่า
เรื่องราวได้เป็นอย่างดี 

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
เนื้อเรื่องสนุกและตลกขบขันท าให้ดูได้เรื่อย ๆ การแอนิเมทของตัวละครทั้งท่าทางและสี

หน้ามีความน่ารัก น่าสนใจ ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถเป็นแนวทางในการผลิตโครงการจุล
นิพนธ์ คือ ส่วนของหน้าตาตัวละครและการแอนิเมท 
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กรณีศึกษาที่ 3 
ชื่อผลงาน :    Robots 
ผลิตโดย :    Twentieth Century Fox Animation 
โรบอทส์ เล่าเรื่องราวของ ร้อดนี่ย์ คอปเปอร์บ็อทท่อม หุ่นยนต์ผู้ฝันอยากเป็นนัก

ประดิษฐ์ ที่เดินทางไปยังโรบอทซิตี้ เพื่อพบกับนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ขวัญใจของเขา ตลอดการเดินทาง
สุดหรรษา เขาได้พบและกลายเป็นมิตรกับเพ่ือนแก๊งใหม่ ซึ่งพวกเขาต่างร่วมกันเผชิญหน้ากับจอมวาย
ร้าย ที่วางแผนยึดครองเมือง และกวาดล้างหุ่นกระป๋องตกรุ่นให้หมดไปจากมหานครแห่งนี้ 

 
ภาพที่ 2-27    ภาพตัวอย่างจากเรื่อง Robots 
ที่มา:    http://www.3d-resources.com/movies/2/002.jpg. เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556 
 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
จุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือการออกแบบตัวละครหุ่นยนต์ที่แต่ละตัวจะดูมีเอกลักษณ์ของ

ตัวเอง อย่างบางตัวจะดูเหมือนเศษเหล็กที่จะมีชิ้นส่วนหลุดตลอดเวลาหรือมีสนิมขึ้น และบางตัวจะ
เป็นชนชั้นสูงคอืเหล็กท่ีใช้มีความมันวาวสวยงาม เป็นการแบ่งชนชั้นของสังคมหุ่นยนต์ 

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถเป็นแนวทางในการผลิตโครงการจุลนิพนธ์ คือ  การ

ออกแบบ ลักษณะต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ ทั้ง ข้อต่อ ชิ้นส่วน 
 



 
บทที่  3 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนด าเนินการ 
 

ในการจัดท าโครงการจุลนิพนธ์ครั้งนี้ เพ่ือให้ผลงานลุล่วงประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
และเวลาที่ก าหนด จึงได้มีการวางแผนการด าเนินงาน และข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้  

 
ลักษณะทางกายภาพ 

ใช้ตัวละครหลักท้ังหมด 4 ตัว ประกอบด้วย ฮีโร่ เด็ก นักวิทยาศาสตร์ และหุ่นยนต์ยักษ์ 
ใช้ฉากท้ังหมด 3 ฉาก ประกอบด้วย บ้านของเด็ก โกดังคอนเทนเนอร์ ห้องใต้ดินของนักวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งภายในเรื่องจะไม่มีบทสนทนาแต่จะใช้การแสดงออกด้วยท่าทางตัวละครพร้อมเสียงประกอบในการ
เล่าเรื่อง 

 
การค้นคว้า 

เมื่อได้แนวคิดของงานแล้วก็น าแนวคิดท่ีได้มาวิเคราะห์ในเรื่องที่ต้องศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม ได้มีการหาแหล่งข้อมูลและค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตไปเป็นหลัก เพ่ือศึกษาว่าลักษณะเครื่อง
แต่งกายของซุปเปอร์ฮีโร่เป็นอย่างไร พลังพิเศษมีแบบไหนบ้าง โดยทั้งนี้ได้รวบรวมทั้งที่เป็นภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว 

 
ลักษณะตัวละคร 

ลักษณะตัวละครของผู้จัดท าโครงการนั้น จะประกอบไปด้วยตัวละครหลัก 3 ตัว คือ ฮีโร่ 
เด็ก และนักวิทยาศาสตร์  นอกจากนี้ ยั งมีตั วประกอบอีก 1 ตัวนั้น  คือ หุ่ นยนต์ยักษ์ของ
นักวิทยาศาสตร์  

1. ฮีโร่ เป็นยอดมนุษย์ที่มีพละก าลังมหาศาล แข็งแกร่งกว่ามนุษย์ธรรมดา ร่างกายจึงดู 
ใหญ่โตและบึกบึนกว่าคนธรรมดา ใส่ชุดรัดรูปและหน้ากากเพ่ือปกปิดตัวตนตามแบบซุปเปอร์ฮีโร่
ทั่วไป โดยใช้สีแดง น้ าเงิน ขาวเป็นหลัก เป็นคนที่มีความมั่นใจในพลังตนเองสูงจึงชอบท างานคนเดียว
และไม่ชอบเวลามีคนมาเกะกะ 

2. เด็ก อายุ 10 ปี เป็นเด็กร่าเริงธรรมดาที่มีความซุกซนและอยากรู้อยากเห็นอยู่มาก  
ชื่นชอบเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่และเรื่องเหนือธรรมชาติต่าง ๆ เพราะความซนที่ดูจะมากเกินไปเลยเป็นเหตุ
ให้ชอบไปพัวพันกับเหตุการณ์อันตรายอยู่บ่อย ๆ  

3. นักวิทยาศาสตร์ เป็นคนที่อัจฉริยะเรื่องเครื่องกลไลและหุ่นยนต์ต่าง ๆ แต่ด้วยตัวเขา 
เองชอบมีความคิดแปลกท าให้ไม่สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้จนในที่สุดก็ตีตัวออกห่างจากสังคมกลายมา
เป็นผู้ร้ายที่ต้องการจะล้างแค้นสังคมที่ไม่ยอมรับเขา เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง คิดเสมอว่าไม่มีใคร
ฉลาดไปกว่าตัวเองอีกแล้ว ดังนั้นจึงมักประมาทเวลาที่ได้เปรียบอยู่เสมอ 
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ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบตัวละครและฉาก 
การออกแบบตัวละครของผู้จัดท าโครงการนั้นจะอ้างอิงมาจาก Reference ของ

ภาพยนตร์และหนังแอนิเมชันต่าง ๆ รวมไปถึงการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จริง เช่น สถานที่
หรือลักษณะตู้คอนเทนเนอร์ รวมไปถึงการออกแบบส่วนของหุ่นยนต์ที่ต้องหาข้อมูลพวกข้อต่อของ
เครื่องจักรเพ่ือให้เวลาหุ่นยนต์มีการเคลื่อนไหวแล้วจะได้ดูไม่ผิดธรรมชาติของเครื่องจักร 

1. ฮีโร่ ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบส่วนใหญ่มาจากซุปเปอร์ฮีโร่ของทางตะวันตกอย่าง 
ฮีโร่ของ Marvel หรือ DC comic เพราะมีหลากหลายรูปแบบพลังและหลากหลายเครื่องแต่งกาย 

 

ภาพที่ 3-1 ภาพ Reference ตัวละครฮีโร่ (1) 
ที่มา:    http://www.mobilemarketinguniverse.com. Reference ตัวละครฮีโร่ (1). เข้าถึงเมื่อ 
19 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.mobilemarketinguniverse.com/wp-
content/uploads/2013/12/QA-superheroes.jpg 

 
ภาพที่ 3-2 ภาพ Reference ตัวละครฮีโร่ (2) 
ที่มา:    www.comicvine.com. Reference ตัวละครฮีโร่ (2). เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://static.comicvine.com/uploads/original/7/71630/1483059-
the_incredibles_the_incredibles_620936_1280_994.jpg 
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2. เด็ก ตัวละครที่มีความซุกซนและอยากรู้อยากเห็นอยู่ในตัว ลักษณะหน้าตาและทรง 
ผมจะต้องแสดงออกถึงลักษณะนิสัย  

 

ภาพที่ 3-3 ภาพ Reference ตัวละครเด็ก (1) 
ที่มา:    gregoryculp. Reference ตัวละครเด็ก (1). เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://gregoryculp.blogspot.com/2010/04/character-design-game-boy.html 

 

ภาพที่ 3-4 ภาพ Reference ตัวละครเด็ก (2) 
ที่มา:    http://www.animatedbuzz.com. Reference ตัวละครเด็ก (2). เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://www.animatedbuzz.com/albums/photo/view/album_id/745   
/photo_id/19715 
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3. นักวิทยาศาสตร์ เป็นตัวร้าย ดังนั้นจึงมีการออกแบบโดยอ้างอิงจากลักษณะทั่วไป 
ของนักวิทยาศาสตร์ผู้ชั่วร้ายที่เห็นได้ในเกมส์หรือแอนิเมชันต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีก็คือ ผมจะชี้ฟู  
ไว้หนวดเครา ผมสีขาว  

 

ภาพที่ 3-5 ภาพ Reference ตัวละครนักวิทยาศาสตร์ (1) 
ที่มา:    www.boostinspiration.com. Reference ตัวละครนักวิทยาศาสตร์ (1). เข้าถึงเม่ือ 19 
สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.boostinspiration.com/wp-
content/uploads/2010/10/05-Wacky-Science-Character-Illustration-Tiago-Hoisel.jpg 

 

ภาพที่ 3-6 ภาพ Reference ตัวละครนักวิทยาศาสตร์ (2) 
ที่มา:    villains.wikia.com. Reference ตัวละครนักวิทยาศาสตร์ (2). เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://villains.wikia.com/wiki/Dr._Wily 
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4. หุ่นยนต์ยักษ์ เพ่ือแสดงถึงความแข็งแกร่งของตัวหุ่นยนต์จึงได้เลือกหุ่นยนต์ที่มีช่วง 
ล าตัวหรือแขนขาที่ใหญ่มาเป็นแบบอ้างอิง และหาลักษณะข้อต่อต่าง ๆ ความสมจริงเพิ่มขึ้น 

 

ภาพที่ 3-7 ภาพ Reference หุ่นยนต์ยักษ์ 
ที่มา:    www.webdesignerdepot.com. ภาพ Reference หุ่นยนต์ยักษ.์ เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://netdna.webdesignerdepot.com/uploads/robots/robot-11.jpg 

 

ภาพที่ 3-8 ภาพ Reference แขนกล 
ที่มา:    10rem.net. ภาพ Reference แขนกล. เข้าถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://10rem.net/blog/2011/06/06/the-two-owi-robot-arm-kits-compared 
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การออกแบบตัวละคร 
ในส่วนของการออกแบบตัวละคร ก็ได้ท าการออกแบบให้ตรงกับลักษณะนิสัย อาชีพของ

ตัวละครนั้น ๆ  
1. การออกแบบตัวละครฮีโร่ บุคลิกต้องการให้ดูเป็นคนที่แข็งแรงเกินมนุษย์ แต่ก็ไม่ได้ 

ตัวใหญ่เหมือนยักษ์ หุ่นจึงเป็นเหมือนผู้ชายตัวใหญ่ที่บึกบึน ดูแข็งแรง 

 
ภาพที่ 3-9 ภาพประกอบการออกแบบตัวละครฮีโร่ (1) 

 
ภาพที่ 3-10 ภาพประกอบการออกแบบตัวละครฮีโร่ (2) 
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ภาพที่ 3-11 ภาพประกอบการออกแบบตัวละครฮีโร่ (3) 

2. การออกแบบตัวละครเด็ก บุคลิกต้องการให้ดูเป็นเด็กท่ีซน คลั่งไคล้ฮีโร่ กล้าหาญ 

 
ภาพที่ 3-12 ภาพประกอบการออกแบบตัวละครเด็ก (1) 

 
ภาพที่ 3-13 ภาพประกอบการออกแบบตัวละครเด็ก (2) 
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ภาพที่ 3-14 ภาพประกอบการออกแบบตัวละครเด็ก (3) 

 
3. การออกแบบตัวละครนักวิทยาศาสตร์ บุคลิกต้องการให้ดูเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ชั่ว 

รา้ย เจ้าเล่ห์  

 
ภาพที่ 3-15 ภาพประกอบการออกแบบตัวละครนักวิทยาศาสตร์ (1) 
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ภาพที่ 3-16 ภาพประกอบการออกแบบตัวละครนักวิทยาศาสตร์ (2) 

 
4. การออกแบบตัวละครหุ่นยนต์ เป็นหุ่นยนต์ของนักวิทยาศาสตร์ ตัวใหญ่ ดูแข็งแกร่ง  

 
ภาพที่ 3-17 ภาพประกอบการออกแบบตัวละครหุ่นยนต์ (1) 
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ภาพที่ 3-18 ภาพประกอบการออกแบบตัวละครหุ่นยนต์ (2) 

 
ภาพที่ 3-19 ภาพประกอบการออกแบบตัวละครหุ่นยนต์ (3) 

 
การออกแบบฉาก  

ฉากภายในเรื่องแบ่งออกเป็น 3 ฉากใหญ่ ๆ คือ  
1. บ้านของเด็ก เป็นบ้านสองชั้น ห้องของเด็กอยู่ชั้นบน ภายในห้องของเด็กจะมีของ 

เล่นเกี่ยวกับฮีโร่อยู่มากมาย มีภาพโปสเตอร์ตัวการ์ตูนหรือซุปเปอร์ฮีโร่ที่โด่งดัง เพราะเด็กคนนี้ชื่น
ชอบเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ 
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ภาพที่ 3-20 ภาพประกอบการออกแบบฉากห้องของเด็ก 
 

2. โกดังตู้คอนเทนเนอร์ เป็นพื้นที่ที่มีตู้คอนเทนเนอร์ตั้งซ้อน ๆ กันอยู่มากมาย โดย
แต่ละแถวแต่ละแนวจะเว้นทางเดินไว้ให้คนหรือรถเข้าไปอยู่  

 

ภาพที่ 3-21 ภาพประกอบการออกแบบฉากโกดังตู้คอนเทนเนอร์ 
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3. ห้องลับใต้ดินของนักวิทยาศาสตร์ มีมุมหนึ่งที่มีจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่และขนาด
เล็กหลายอันไว้ตรวจสอบความเรียบร้อย มีมุมที่เต็มไปด้วยเครื่องมือทดลองต่าง ๆ  

 
ภาพที่ 3-22 ภาพประกอบการออกแบบฉากห้องลับใต้ดินของนักวิทยาศาสตร์ 
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Storyboard 
การจัดล าดับเนื้อเรื่อง การเปลี่ยนฉาก ท าให้รู้ถึงต าแหน่งของตัวละครว่าควรอยู่มุมไหน

ในฉาก การใช้กล้องก าหนดต าแหน่งอีกท้ังยังท าให้การท างานแม่นย ามากยิ่งข้ึน 
ตารางที่ 3-1    Storyboard 1 
 Scene 1 / Cut 1 

- เปิดเรื่องด้วยสถานที่ซ่ึงก็คือบ้านของเด็ก 
- ภาพจะเฟดเข้า 

 Scene 1 / Cut 2 
- เห็นข้างหลังเด็กที่ก าลังท าอะไรบ้างอย่างอยู่
บนโต๊ะ 
- กล้องเลื่อนเข้าไปอย่างช้า ๆ 
 
 

 Scene 1 / Cut 3 
- สิ่งที่เด็กท าก็คือวาดภาพอยู่ 
- Medium shot โฟกัสที่ภาพวาด 
 
 
 

 Scene 1 / Cut 4 
- ระหว่างที่วาดอยู่ก็ได้ยินเสียงทีวีดังขึ้นเลยหัน
ไปมอง 
- Medium shot 
 
 

 

Scene 1 / Cut 5 
- ข่าวรายงานว่าเจอที่ซ่อนตัวคนร้ายแถว ๆ นี้ 
และได้ส่งฮีโร่มาจับกุม 
- Medium shot 
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ตารางที่ 3-2    Storyboard 2 

 

Scene 1 / Cut 6 
- หลังจากฟังข่าวจบก็เกิดความคิดนึกสนุกขึ้นมา 
- Medium shot 
- กล้องเลื่อนเข้าอย่างช้า ๆ 
 

 

Scene 1 / Cut 7 
- เด็กแต่งตัวใส่หน้ากากและวิ่งออกจากบ้านไปยัง
สถานที่เกิดเหตุ 
- Long shot 
 

 

Scene 1 / Cut 8 
- ภาพ Pan ขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วชื่อเรื่องก็ขึ้น 

 

Scene 2 / Cut 1 
- ภาพ Pan ลงมา เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ก็คือที่เก็บ
ตู้คอนเทนเนอร์ 

 

Scene 2 / Cut 2 
- ฮีโร่กระโดดมาจากฟ้าลงบนตู้คอนเทนเนอร์จน
ตู้ยุบลงไป 
- Long shot 
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ตารางที่ 3-3    Storyboard 3 

 

Scene 2 / Cut 3 
- ฮีโร่ยืนขึ้น 
- Medium shot 
- กล้อง zoom เข้า พร้อมหมุนให้เห็นตัวละคร
เป็นมุม 45 องศา 
 

 

Scene 2 / Cut 4 
- ไม่นานหุ่นยนต์ลูกน้องที่ เฝ้ายามอยู่ก็วิ่งมา
เพราะได้ยินเสียงตอนฮีโร่ลงมา 
- Long shot 
 

 

Scene 2 / Cut 5 
- ฮีโร่เหลือบมองแล้วก็ยิ้ม 
- Medium shot 
 

 

Scene 2 / Cut 6 
- กระโดดเหยียบหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง 
- Long shot 
 

 

Scene 2 / Cut 7 
- แล้วหันไปต่อยหัวหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งจนหัวหลุด 
- หุ่นอีกตัวก าลังลุกข้ึนมา 
- Medium shot 
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ตารางที่ 3-4    Storyboard 4 

 

Scene 2 / Cut 8 
- แล้วหันมาถีบหุ่นยนต์อีกตัว 
- Long shot 
 

 

Scene 2 / Cut 9 
- เสร็จแล้วก็เดินมาตามทาง 
- Long shot 
- Pan กล้องตามตัวละคร 

 

Scene 2 / Cut 10 
- เดินมาจนถึงทางแยก บังเอิญเด็กก็เดินมาพอดี 
- Long shot 
- Pan กล้องตามตัวละคร 
 

 

Scene 2 / Cut 11 
- ฮีโร่เห็นบางอย่างและคิดว่าเป็นศัตรู 
- Close up shot 
 

 

Scene 2 / Cut 12 
- หันพร้อมตั้งท่าเตรียมสู้ ปรากฏว่าที่อยู่ตรงนั้น
ไมใ่ช่ศัตรูแต่เป็นเด็ก 
- Long shot 
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ตารางที่ 3-5    Storyboard 5 

 

Scene 2 / Cut 13 
- เด็กที่เดินมาอยู่ดี ๆ เจอฮีโร่พุ่งใส่แบบนี้ก็ตกใจ
เหมือนกัน 
- Medium shot 
- กล้องกดลง 

 Scene 2 / Cut 14 
- ส่วนฮีโร่เองก็ไม่คิดว่าจะมีเด็กมาอยู่แถวนี้ ก็ท า
อะไรไม่ถูกเช่นกัน 
- Close up shot 
 

 

Scene 2 / Cut 15 
- ก็ได้แต่กุมขมับและส่ายหน้า 
- Long shot 
 

 

Scene 2 / Cut 16 
- ตัวเด็กเองเมื่อเจอฮีโร่ตัวเป็น ๆ แล้ว ก็อยากได้
ลายเซ็น 
- Medium shot 
 

 

Scene 2 / Cut 17 
- แต่ฮีโร่ไม่แม้จะเหลียวมอง เดินหันหลังทิ้งเด็กไป
เลย 
- Long shot 
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ตารางที่ 3-6    Storyboard 6 

 

Scene 2 / Cut 18 
- เด็กเองก็ไม่ยอม จึงวิ่งตามฮีโร่ไป แต่ก็โดนไล่ใน
ที่สุด 
- Medium shot 
- กล้องโฟกัสที่ฮีโร่ก่อนแล้วจึงเลื่อนไปโฟกัสที่เด็ก 

 
 
 
 
 
 

 

Scene 2 / Cut 19 
- และในตอนนั้นเองพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าก าลังถูก
จ้องมองอยู่ 
- Wide shot 
 

 

Scene 2 / Cut 20 
- ด้วยหุ่นยนต์สอดแนมบินได้ 
- Long shot 
 

 

Scene 3 / Cut 1 
- ภาพที่ถ่ายได้จะถูกส่งมาที่ห้องลับใต้ดิน และคน
ที่ดูอยู่ก็คือนักวิทยาศาสตร์ผู้ชั่วร้าย 
- Long shot 
 

 

Scene 3 / Cut 2 
- นักวิทยาศาสตร์เห็นภาพแล้วก็หัวเราะ 
- Medium shot 
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ตารางที่ 3-7    Storyboard 7 

 

Scene 3 / Cut 3 
- นักวิทยาศาสตร์ลงลิฟต์เพ่ือมาอีกห้องหนึ่ง 
- long shot 
 

 

Scene 3 / Cut 4 
- ห้องท่ีว่านั่นก็คือห้องเก็บหุ่นยนต์ยักษ์ 
- long shot 
- กล้อง Pan ตามลิฟต์ลงมา 
 

 

Scene 3 / Cut 5 
- นักวิทยาศาสตร์หัวเราะอย่างชั่วร้าย 
- Close up shot 
 

 

Scene 3 / Cut 6 
- หุ่นยนต์เริ่มเดินเครื่อง ตาส่องแสง 
- Close up shot 
 

 Scene 4 / Cut 1 
- ตัดมาท่ีเด็กท่ีเพ่ิงโดนไล่มาก็รู้สึกเสียใจ 
- Medium shot 
 
 



41 

 

 
ตารางที่ 3-8    Storyboard 8 

 

Scene 4 / Cut 2 
- โยนหน้ากากทิ้งแล้วนั่งลง 
- Long shot 
- กล้องโฟกัสที่เด็กก่อนแล้วจึงเปลี่ยนไปโฟกัสที่
หน้ากาก 
 

 

Scene 4 / Cut 3 
- นั่งซึมได้ไม่นานแผ่นดินก็เริ่มสั่นไหว 
- Medium shot 
 

 

Scene 5 / Cut 1 
- ทางฮีโร่เองก็สัมผัสแรงสั่นได้ และรู้สึกว่ามัน
ก าลังเข้ามาใกล้ตน 
- Medium shot 
 
 

 
 

Scene 5 / Cut 2 
- พอหันหลังไปก็เจอหุ่นยนต์ยักษ์ก าลังเดินมา 
- Long shot 
- กล้องหมุนไปด้านหลังของตัวฮีโร่ 
 
 
 

 
 

Scene 5 / Cut 3 
- ฮีโร่เห็นหุ่นยักษ์แล้วก็นึกสนุก  
- Close up shot 
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ตารางที่ 3-9    Storyboard 9 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 5 / Cut 4 
- ฮีโร่วิ่งและพุ่งตัวขึ้นหมายจะชกหุ่นให้ล้มลง 
- Long shot 
- กล้อง Pan ขึ้นตามการกระโดด 

 

Scene 6 / Cut 1 
- แต่ว่ากลับโดนสวนจนกระเด็นออกไป และเด็กก็
บังเอิญเดินมาเห็นพอดี 
- Long shot 
 

 

Scene 6 / Cut 2 
- เด็กตกใจกลับสิ่งที่เกิดข้ึน 
- Medium shot 
 

 

Scene 6 / Cut 3 
- ฮีโร่ปลิวไปชนตู้คอนเทนเนอร์จนพังล้มลงมา
หมด 
- Long shot 
- กล้อง Zoom out อย่างช้า ๆ 
 

 

Scene 6 / Cut 4 
- เด็กหันไปมองอีกทางหนึ่ง แล้วก็ต้องตกใจกับสิ่ง
ที่เห็นอีก 
- Medium shot 
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ตารางที่ 3-10    Storyboard 10 

 

Scene 6 / Cut 5 
- สิ่งที่เด็กเห็นก็คือหุ่นยนต์ยักษ์ก าลังเดินผ่านหน้า
ไป 
- Long shot 
- กล้อง Pan ตามหุ่นยนต์ 

 

Scene 7 / Cut 1 
- ฮีโร่เดินออกมาจากกองคอนเทนเนอร์ 
- Long shot 
 

 

Scene 7 / Cut 2 
- หยิบตู้มาตู้หนึ่งแล้วกระโจนออกไป 
- Long shot 
 

 

Scene 7 / Cut 3 
- ฟาดตู้ใส่หุ่นยนต์ แต่หุ่นไม่เป็นอะไร 
- Long shot 
- กล้อง Pan ตามตัวฮีโร่ 
 

 

Scene 7 / Cut 4 
- หุ่นยนต์ชกสวนกลับมา ถึงฮีโร่จะป้องกันได้ แต่
ก็กระเด็นออกไป 
- Long shot 
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ตารางที่ 3-11    Storyboard 11 

 

Scene 7 / Cut 5 
- ฮีโร่เสียหลัก  
- Long shot 
- กล้อง Pan ตามตัวฮีโร่ 
 
 

 

Scene 7 / Cut 6 
- พอตั้งหลักได้ก็กระโจนขึ้นไปทันที 
- Long shot 
 

 

Scene 7 / Cut 7 
- แต่ก็พลาดท่าถูกหุ่นยักษ์จับตัวได้ 
- Long shot 

 

Scene 8 / Cut 1 
- ฮีโร่ไม่สามารถดิ้นออกจากมือของหุ่นได้ 
- Medium shot 
 

 Scene 8 / Cut 2 
- เด็กมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เขาอยากช่วยแต่
ก็ไม่รู้จะท ายังไงดี และรู้สึกไม่ด ี
 - Medium shot 
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ตารางที่ 3-12    Storyboard 12 

 

Scene 8 / Cut 3 
- เด็กเหลือบไปเห็นหน้ากากท่ีตนเองทิ้งไว้ 
- Long shot 
- กล้องโฟกัสที่หน้ากาก 
 

 

Scene 9 / Cut 1 
- นักวิทยาศาสตร์ออกมาจากหุ่นยนต์ เพ่ือมา
เยาะเย้ยฮีโร่ 
- Long shot 
 

 

Scene 9 / Cut 2 
- เด็กวิ่งบนตู้คอนเทนเนอร ์
- Long shot 
- กล้อง Pan ตามตัวละคร 
 

 

Scene 9 / Cut 3 
- เด็กกระโดดจากตู้คอนเทนเนอร์ไปบนไหล่ของ
หุ่นยักษ์ 
- Long shot 
 

 Scene 9 / Cut 4 
- เด็กข้ึนมาบนไหล่หุ่นยักษ ์
- Long shot 
 

 

 



46 

 

ตารางที่ 3-13    Storyboard 13 

 

Scene 9 / Cut 5 
- นักวิทยาศาสตร์เหลือบมอง 
- Medium shot 
 

 

Scene 9 / Cut 6 
- ฮีโร่เหลือบมอง 
- Medium shot 
 

 

Scene 9 / Cut 7 
- เด็กหยิบหนังสติ๊กขึ้นมา 
- Long shot 
 

 

Scene 9 / Cut 8 
- นักวิทยาศาสตร์หัวเราะ 
- Medium shot 
 

 

Scene 9 / Cut 9 
- เด็กเห็นนักวิทยาศาสตร์หัวเราะเยาะ เลยยิงใส่
เลย 
- Medium shot 
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ตารางที่ 3-14    Storyboard 14 

 

Scene 9 / Cut 11 
- นักวิทยาศาสตร์หลบได้ทัน 
- Medium shot 
 

 

Scene 9 / Cut 12 
- ลูกหินที่ยิงออกไป ชนตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งแล้ว
เด้งไปชนอีกตู้หนึ่ง 

 

Scene 9 / Cut 13 
- ในที่สุดก็เด้งมาชนที่เป้านักวิทยาศาสตร์ 
- Medium shot 
 

 Scene 9 / Cut 14 
- นักวิทยาศาสตร์ทรุดลงไป 
- Long shot 
- กล้องค่อย ๆ Zoom out  
 
 

 

Scene 9 / Cut 15 
- เด็กยืนชื่นชมผลงานตัวเอง 
- Medium shot 
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ตารางที่ 3-15    Storyboard 15 

 

Scene 9 / Cut 16 
- ฮีโร่เห็นสิ่งที่เด็กท าก็อ้ึงไปเลย 
- Close up shot 
 

 

Scene 10 / Cut 1 
- วันถัดมา ภายในห้องของเด็ก 
- Long shot 
 

 

Scene 10 / Cut 2 
- ที่บนโต๊ะมีรูปถ่ายและลายเซ็นของฮีโร่ตั้งอยู่ 
- Close up shot 
 

 

Scene 10 / Cut 3 
- เด็กวาดรูปตัวเองในชุดฮีโร่ใส่ผ้าคลุม 
- Close up shot 
 
 
 

 Scene 10 / Cut 4 
- เด็กยิ้มด้วยความพอใจ 
- Close up shot 
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ตารางที่ 3-16    Storyboard 16 
 Scene 10 / Cut 5 

- เสียงทีวีดังแทรกขึ้น เป็นรายการข่าว และเด็ก
หันไปดู 
- Medium shot 
 

 Scene 10 / Cut 6 
- เป็นข่าวสัตว์ประหลาดบุก และเด็กเองก็นึกสนุก
และอยากออกไปเหมือนในตอนแรก 
- Medium shot 
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แผนการดาเนนิงาน 
ตารางที่ 3-17 ตารางแผนการดาเนินงาน 

 



 
บทที่  4 

ขั้นตอนการผลิต 
 

การจัดทาโครงการจุลนิพนธ์ภาพยนตร์สั้น 3 มิติ เรื่อง “Little Hero” มีขั้นตอนการ
ผลิตตามลาดับ เพ่ือให้การทางานสามารถดาเนินตามแบบแผนที่วางไว้ดังนี้ 
 
การสร้างต ัวละคร (Character Modeling) 

ขั้นตอนการสร้างต ัวละคร (Character Modeling) ท าได้โดยการน าภาพที่ออกแบบไว้ 
โดยมีภาพด้านหน้าและด้านข้าง แล้วน ามาสร้าง Model ตามรูปให้ได้ใกล้เคียงที่สุด แล้วเพ่ิมเส้นเพ่ิม
จุดดัดตามภาพต้นแบบเพื่อให้ Model ที่สร้างไม่แบน  

ตัวละคร (Character) 
1. ฮีโร่ มีร่างกายใหญ่โต มีกล้าม เพราะต้องแสดงถึงความแข็งแรงและใส่หน้ากาก 

 
ภาพที่ 4-1    ภาพโมเดลตัวละครฮีโร่ 

 
2. นักวิทยาศาสตร์ชั่ วร้ าย  ทรงผมจะดูหยุ่ ง เหยิ ง ฟู  ๆ  เหมือนคาแร็ค เตอร์

นักวิทยาศาสตร์สติเฟ่ืองทั่วไป  

 
ภาพที่ 4-2    ภาพโมเดลนักวิทยาศาสตร์ 
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3. เด็ก ตัวเล็กตามวัยเด็ก หน้าตาดูเป็นคนมีความม่ันใจสูง ใส่หน้ากาก 

 
ภาพที่ 4-3    ภาพโมเดลตัวละครเด็ก 

 
การสร้างสภาพแวดล้อมและฉากหลัง (Environment Background Modeling) 

การสร้างสภาพแวดล้อมและฉากหลังจะอาจอิงจากข้อมูลที่ได้ไปศึกษามาจากสถานที่จริง
หรือตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา 

สภาพแวดล้อมและฉากหลัง (Environment Background) 
1. บ้าน 

 

ภาพที่ 4-4    ภาพโมเดลฉากบ้าน 
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2. ห้องลับของนักวิทยาศาสตร์ 

 
ภาพที่ 4-5    ภาพโมเดลฉากห้องลับของนักวิทยาศาสตร์ 

 
3. โกดังเก็บตู้คอนเทนเนอร์ 

 
ภาพที่ 4-6    ภาพโมเดลฉากตู้คอนเทนเนอร์ 
 
การสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหว (Rigging) 

ขั้นตอนการ Rigging คือการใส่กระดูกให้กับ Model เพ่ือให้ Model สามารถขยับได้ 
เป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมากพอสมควร และเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและถ้า
ขั้นตอนนี้ไม่สามารถท าได้ดีก็จะท าให้การท างานในขั้นตอนต่อๆไปจะท างานได้อย่างยากล าบาก 

 



54 

 

 
ภาพที่ 4-7 ภาพการ Rigging ของตัวละครเด็ก 

 
ภาพที่ 4-8 ภาพการ Rigging ของตัวละครนักวิทยาศาสตร์ 
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ภาพที่ 4-9 ภาพการ Rigging ของตัวละครฮีโร่ 

การสร้างหน้าตาลักษณะอารมณ์ของตัวละคร(Blendshape) 
ขั้นตอนการท า Blendshape คือ การท าหน้าตาลักษณะอารมณ์ของตัวละคร เพ่ือให้ตัว

ละครสามารถสื่อสารการกระท าหรือความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

 
ภาพที่ 4-10 ภาพ Blendshape สีหน้าของตัวละครเด็ก 

 
ภาพที่ 4-11 ภาพ Blendshape สีหน้าของตัวละครนักวิทยาศาสตร์ 
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 ภาพที่ 4-12 ภาพ Blendshape สีหน้าของตัวละครฮีโร่ 
 

การก าหนดสีและลวดลาย (Shaders and Textures) 
การใส่พ้ืนผิว สีสันให้กับโมเดลตัวละครต่าง ๆ ในงานเพ่ือให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

โดยขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องกางยูวีให้กับโมเดลเสียก่อน แล้วน า UV Layout มาท าต่อในโปรแกรมวาด
รูปภาพอย่าง adobe photoshop 

 
ภาพที่ 4-13 ภาพ UV Layout และ Texture ของตัวละครเด็ก 
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ภาพที่ 4-14 ภาพ UV Layout และ Texture ของตัวละครนักวิทยาศาสตร์ 

 
ภาพที่ 4-15 ภาพ UV Layout และ Texture ของตัวละครฮีโร่ 
 
การเคลื่อนไหวตัวละคร (Animate) 

ขั้นตอนการแอนิเมทนี้มีการจัดระเบียบการน าไฟล์งานมาใช้ โดยจะท าการน าไฟล์
ต้นฉบับมาท าเป็น Reference ในการสร้างไฟล์แอนิเมชันเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ไข 
รวมไปถึงการประหยัดพ้ืนที่ในการทางานอีกด้วย การทางานหลักจะเน้นที่การวาง Key Pose ให้
ท่าทางสวยงาม และค่อยเพิ่ม Break Down ลงไปให้งานดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 4-16 ภาพส่วนหนึ่งของ Animation (1) 

 
ภาพที่ 4-17 ภาพส่วนหนึ่งของ Animation (2) 

 

ภาพที่ 4-18 ภาพส่วนหนึ่งของ Animation (3) 
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การจัดแสง (Light Setting)  
การจัดแสง เป็นการใส่แสงและเงาลงไปในงาน เพ่ือความสมจริงและสวยงาม ดังนั้นจึง

ต้องมีการวางต าแหน่งของแสงและการสะท้อนของแสง หลักท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในงานคือการวางแสง
แบบ 3 ทิศทางหลัก และจัดแสงภายนอก 

 
ภาพที่ 4-19 ภาพการจัดแสงฉากในบ้าน 
 
การประมวลผลภาพ (Rendering) 

การเรนเดอร์ (Render) ใช้ Mental Ray โดยเรนเดอร์ทั้งหมด 3 Pass คือ Master 
beauty ส่วนที่เป็นสี ,Occlusion ส่วนที่เติมให้ภาพมีน้ าหนักขึ้นและ Depth of field ส่วนที่ท าให้
ภาพมีระยะ หลังจากเรนเดอร์เสร็จแล้วจะน าภาพที่ได้ทั้งสามภาพไปซ้อนกันและปรับแต่งซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการตัดต่อภาพ(Compositing) ถัดไป 

 
ภาพที่ 4-20 ภาพตัวอย่าง Master beauty  
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ภาพที่ 4-21 ภาพตัวอย่าง Occlusion 

 
ภาพที่ 4-22 ภาพตัวอย่าง Depth of field 

 
การตัดต่อภาพและเสียง (Compositing) 

การจัดวาง Layer ในโปรแกรม Adobe After Effects โดยการนาเอา Occlusion 
Layer วางไว้บน Master Layer จากนั้นก็ปรับโหมดเป็น Multiply เพ่ือให้มีลักษะเป็นแผ่นใส ส่วนใน 
Master Layer เลือกเมนู Effect > Color Collection ในการปรับโทนสีให้ได้ตามต้องการ และการ
ก าหนดระยะโฟกัสของฉากโดยใช้ Effect ประเภท Blur เพ่ือให้ดูมีระยะของการเน้นความส าคัญ
ให้กับฉากมากข้ึน 

 
ภาพที่ 4-23 ภาพการตัดต่อภาพในโปรแกรม Adobe After Effects 
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เรื่องราวจะดูสนุกได้นั้นจะต้องมีเสียงประกอบ เพราะจะช่วยให้สื่อถึงอารมณ์ของท่าทาง
หรือภาพในแต่ละตอนของเรื่องราวนั้น ๆ ได้มากขึ้น ดังนั้นการท าเสียงประกอบจึงส าคัญเพ่ือให้มี
จังหวะในการดาเนินเรื่องได้ดี โดยเป็นการเพิ่มอรรถรสในการรับชมได้มากข้ึนอีกด้วยและถือเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของการท างาน 

 
ภาพที่ 4-24 ภาพหน้าต่างโปรแกรมส าเร็จรูป Samplitude 11 ที่ใช้ในการท าเสียงประกอบ 

 
 



 
บทที่ 5 

การศึกษาเทคนิคพิเศษเฉพาะด้าน 
 

การศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูป ab Autorig 
โปรแกรมส ำเร็จรูป ab Autorig เป็นโปรแกรมช่วยในกำร Rigging ตัวละคร ให้สะดวก

และประหยัดเวลำมำกยิ่งขึ้น กำรติดตั้งนั้นจะมีตัว maya script ให้น ำไปลงที่เครื่อง โดยน ำไฟล์ที่ชื่อ
ว่ำ abAutoRig.mel ไปวำงไว้ใน Documents\maya\2013-x64\prefs\scripts  

 
 

ภำพที่ 5-1 ภำพประกอบกำรติดตั้งโปรแกรมส ำเร็จรูป ab Autorig (1) 
 

จำกนั้นสร้ำง shelf ในมำยำข้ึนมำใหม่ตั้งชื่อว่ำ abRig จำกนั้นน ำโค๊ด source 
abAutoRig.mel;abAutoRig; ไปใส่แล้ว คลิกเมำส์กลำงลำกไปวำงไว้ที่ shelf ที่เรำสร้ำง 

 

 
ภำพที่ 5-2 ภำพประกอบกำรติดตั้งโปรแกรมส ำเร็จรูป ab Autorig (2) 
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ขั้นตอนกำรท ำ 
เปิดใช้งำน script แล้วคลิก Create a Skeleton ในนี้ก็จะให้ใส่ตัวเลขก ำหนดว่ำจะเอำ

กระดูกส่วนไหนกี่ท่อน เสร็จแล้วคลิกท่ี Make Proxy Skeleton 

 

ภำพที่ 5-3 ภำพขัน้ตอนกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป ab Autorig (1) 

 
เรำก็จะได้ Proxy กระดูกข้ึนมำ ให้ท ำกำรปรับโมเดลให้ขนำดพอๆ กับ Proxy จำกนั้นก็

ปรับ Proxy โดยถ้ำเห็นจุดแดงให้จับที่จุดแดง แต่ถ้ำข้อไหนไม่มีจุดแดง มีวงกลมสีฟ้ำ ให้จับวงกลมสี
ฟ้ำ ให้ปรับจนเข้ำที่ครบทุกต ำแหน่ง เสร็จตำมที่ต้องกำรแล้วก็คลิกที่ Build Skeleton 

 

ภำพที่ 5-4 ภำพขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป ab Autorig (2) 
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จำกนั้น proxy จะหำยไป เหลือแต่ joint ให้กลับมำที่หน้ำต่ำง abAutorig ไล่ไปตำม
หัวข้อข้ำงบน (spine/head neck/leg feet/arm/hand) แล้วก็กด create แต่ละส่วน 

 

ภำพที่ 5-5 ภำพขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป ab Autorig (3) 

 
มำถึงหัวข้อ Leg/Feet จะมีช่องหนึ่งที่ไม่มีชื่อ ให้เรำเลือก joint ที่อยู่ตรงหัวเข้ำ แล้วกด 

select แล้ว create 

 

ภำพที่ 5-6 ภำพขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป ab Autorig (4) 

 
เสร็จแล้วก็จะได้ดังภำพ จะมี curve ควบคุม ik ต่ำงๆ มำให้ครบ โดยเรำสำมำรถ

ปรับเปลี่ยนต ำแหน่งหรือขนำดของ curve เหล่ำนั้นได้  



65 

 

 

ภำพที่ 5-7 ภำพขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป ab Autorig (5) 
 



 
บทที่  6 

ผลการด าเนินการ ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 
 
ผลการด าเนินการ 

การด าเนินงานเป็นไปตามตารางงานที่ก าหนดเอาไว้ แต่มีบางกระบวนการเกิดความ
คลาดเคลื่อนล้าช้า เนื่องจากจ าต้องต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข อย่างในขั้นตอนการท าแอนิเมติก 
(Animatic) มีการแก้ไขมุมกล้องในบางจุด หรือขั้นตอนการแอนิเมท(Animate) ที่ยังไม่ดีพอจึงต้องมี
การปรับอีก งานที่เรนเดอร์(Render) ออกมาก็ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ต้องมีการปรับปรุงในส่วนที่
มีข้อผิดพลาด ท าให้ใช้เวลาในการเรนเดอร์(Render) เกินตารางที่วางไว้ แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็สามารถ
ด าเนินงานจนแล้วเสร็จได้ทันเวลา 

 
ภาพที่ 6-1    ผลการด าเนินการ ชุดที่ 1 
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ภาพที่ 6-2    ผลการด าเนินการ ชุดที่ 2 
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ภาพที่ 6-3    ผลการด าเนินการ ชุดที่ 3 
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ภาพที่ 6-4    ผลการด าเนินการ ชุดที่ 4 
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ภาพที่ 6-5    ผลการด าเนินการ ชุดที่ 5 

 
ปัญหาทีพ่บ 

1. ความเชี่ยวชาญในการแอนิเมทยังไม่มากพอ ท าให้การวางจังหวะและเวลาไม่ 
Smooth จึงต้องใช้เวลาในการแก้ไขในจุดนี้ เป็นจุดหนึ่งที่ท าให้ตารางงานคลาดเคลื่อน 

2. ปัญหาในการหาเทคนิคมาใช้ เพ่ือท าภาพประกอบในงาน 
3. ท างานไม่ค่อยตรงตามตารางงาน 
4. การที ่Hardware ไม่ดีพอทาให้งานเกิดความล่าช้า 
5. ในขั้นตอนการ Render เนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องในการ Render ท าให้ 

บางครั้งเกิดความผิดพลาด  
ข้อจากดั 

เนื่องจาก Hardware ที่ ไม่ดีพอท าให้ท างานได้ไม่ค่อยสะดวก  และจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรนเดอร์ เนื่องจากผู้จัดท ามีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวและการจะเรนเดอร์
ให้ทันเวลานั้นจ าเป็นต้องหาคอมพิวเตอร์เพ่ิม ท าให้ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือ
ไปหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรนเดอร์เพ่ิม 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรวางแผนการท างานในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการทางาน 
2. ควรท างานให้เป็นไปตามตารางงาน เพ่ือที่จะได้มีเวลาในการแก้ไขและปรับปรุง

ผลงาน 
3. ควรใส่ใจการท างานในทุกขั้นตอน เพราะข้ันตอนการทางานแต่ละส่วนมีผล 

ต่อเนื่องกัน  
4. แบ่งเวลาให้เหมาะสม ในส่วนของขั้นตอนการแอนิเมทและเรนเดอร์ซึ่งเป็น 

ขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการทางานและแก้ไข 
5. ควรพิจารณาความคิดเห็นของอาจารย์แต่ละท่านว่า ข้อใดสามารถใช้กับงานของเราได้ 

เนื่องจากความคิดเห็นของอาจารย์แต่ละท่านก็แตกต่างกันไป  
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