
ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 2 มติิ เรื่อง เหตุเกิด ณ ป้ายรถเมล ์
2D Short Animation At the Bus Stop 

จุฑามาศ  บริสุทธ์ิ  13530145 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2556 



 
 

ภาพยนตร์แอนิเมชนัสั้น 2 มิติ เรื่อง เหตุเกิด ณ ป้ายรถเมล์ 
2D Short Animation At the Bus Stop 

 

 
 
 
 
 

 จุฑามาศ  บริสุทธิ์  13530145 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

 
 
 
 

จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2556 



หัวข้อจุลนิพนธ ์ ภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง เหตุเกิด ณ ป้ายรถเมล์ 
2D Short Animation “At the Bus Stop” 

ผู้ด าเนินการ นางสาวจุฑามาศ  บริสุทธิ์  รหัสนักศึกษา  13530145  
ปีการศึกษา 2556 
สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ ์ ผศ.นัทธพัชร น้อยสวัสด์ิ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

   .......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์ 
           (อาจารย์มานพ  เอี่ยมสะอาด)   1. ผศ.นัทธพัชร น้อยสวัสด์ิ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  2. อาจารย์รพี พิเชียรพาคย์ 
   วันท่ี......เดือน..............................พ.ศ. ............  3. อาจารย์ปัญญา ผาสุกโกวิทสิริ 
       4. อาจารย์ธ ารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล 
       5. อาจารย์เชิดชัย ศิริโภคา 
   .......................................................................  6. อาจารย์สิบปนนท์ รอดค าทุย 
       (ผศ.นัทธพัชร น้อยสวัสด์ิ)   

   อาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ 
   วันท่ี......เดือน..............................พ.ศ. ............  



ง 
 

13530145: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
เรื่อง        : เหตุเกิด ณ ป้ายรถเมล์ 

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติท่ีมีเนื้อหาในเชิง

ส่งเสริมสังคม สะท้อนถึงพฤติกรรมความโลภของคนโดยส่ือผ่านตัวละครชายท่ีก าลังตกงานและมี
ส่ิงของท่ีอยากได้ แต่ไม่มีเงินซื้อ จนบังเอิญไปเจอของมีค่าตกอยู่โดยบังเอิญ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้น
ได้อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังแทรกข้อคิดเกี่ยวกับการไม่น าของผู้อื่นมาเป็นของตน แสดงให้เห็นถึงการ
ตัดสินใจของตัวละครว่าจะท าอย่างไรเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ือนักศึกษา.............................................................................................................................. 
ลายมืออาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์....................................................................................................... 



จ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกผศ.นัทธพัชร น้อยสวัสด์ิ
ซึ่งเป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำจุลนิพนธ์ท่ีให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
ข้ำพเจ้ำ รวมท้ังอำจำรย์รพี พิเชียรพำคย์, อำจำรย์ปัญญำ ผำสุกโกวิทสิริ, อำจำรย์ธ ำรงค์ศักด์ิ นิ่ม
อนุสสรณ์กุล, อำจำรย์เชิดชัย ศิริโภคำ, อำจำรย์สิบปนนท์ รอดค ำทุย ท่ีกรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ 
และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอ
กรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนท่ีใหค้วำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ 
มำรดำ ครู อำจำรย์ท่ีอบรมส่ังสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 



สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ   ง 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
บทท่ี 1 บทน า  1 
 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา          1 
 วัตถุประสงค์          1 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์  1 
 ขั้นตอนการศึกษา  1 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  2 
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและผลงานท่ีเกี่ยวข้อง  3
 แนวคิด  3 
 ทฤษฎ ี  11 
 ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง  11 
  กรณีศึกษาท่ี 1  One day  11 
  กรณีศึกษาท่ี 2  Spirited Away  12 
  กรณีศึกษาท่ี 3  Byousoku 5 Centimeters    14 
บทท่ี 3 ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนด าเนินงาน  15 
 แนวคิด  15 

การค้นคว้าข้อมูล  15 
ลักษณะทางกายภาพ  15 
ลักษณะตัวละคร  15 

 การออกแบบตัวละคร  16 
 การออกแบบฉาก  20 
 Storyboard  26 
 แผนด าเนินงาน  37 
บทท่ี 4 ขั้นตอนการผลิต  38 
 การวาดและลงสีตัวละคร  38 
 การวาดและลงสีฉาก  41 
 การท าภาพเคล่ือนไหวตัวละคร  42 

การตัดต่อเสียงประกอบ  43 
การ Composite   43 
การ Render งาน   44 

บทท่ี 5 การศึกษาเทคนิคเฉพาะด้าน  45 
 เทคนิคการวาด Perspective โดยใช้โปรแกรม Manga Studio  45 
บทท่ี 6 ผลการด าเนินการ ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ  50 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CDcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fcinnamoroll.exteen.com%2F20080318%2Fbyousoku-5-centimeters&ei=IzFFUrr1LsOqrAeRr4H4Aw&usg=AFQjCNEud7Hx3HGV4gOPBkT5qSk8TD3Xxg&sig2=jlec4rOcTndftinLt3Cnuw&bvm=bv.53217764,d.bmk


 

 ผลการด าเนินการ  50 
 ข้อจ ากัด  53 
 ข้อเสนอแนะ  53 
บรรณานุกรม  54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง หน้า 
3-1 Storyboard 1  26 
3-2 Storyboard 2  27 
3-3 Storyboard 3  28 
3-4 Storyboard 4  29 
3-5 Storyboard 5  30 
3-6 Storyboard 6  31 
3-7 Storyboard 7  32 
3-8 Storyboard 8  33 
3-9 Storyboard 9  34 
3-10 Storyboard 10  35 
3-11 Storyboard 11  36 
3-16 แผนการด าเนินงาน   37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญภาพ 
ภาพ หน้า 
2-1 ภาพประกอบหัวข้อ Timing and Spacing  4 
2-2 ภาพประกอบหัวข้อ Squash and Stretch  4 
2-3 ภาพประกอบหัวข้อ Anticipation  5 
2-4 ภาพประกอบหัวข้อ Staging  5 
2-5 ภาพประกอบหัวข้อ Follow Through and Overlapping Action  6 
2-6 ภาพประกอบหัวข้อ Arcs  7 
2-7 ภาพประกอบหัวข้อ Exaggeration  7 
2-8 ภาพประกอบหัวข้อ Slow in and Slow out  8 
2-9 ภาพประกอบหัวข้อ Secondary Action  8 
2-10 ภาพประกอบหัวข้อ Solid Drawing  9 
2-11 ภาพประกอบหัวข้อ Straight Ahead and Pose to Pose  10 
2-12 ภาพประกอบหัวข้อ Appeal  10 
2-13 ภาพตัวละครชายจากเรื่อง One day   11 
2-14 ภาพ Screenshot จากเรื่อง Spirited Away    12 
2-15 ภาพ Screenshot จากเรื่อง Spirited Away   13 
2-16 ภาพ Screenshot จากเรื่อง Byousoku 5 Centimeters   13 
3-1 ภาพต้นแบบท่ีใช้ในการออกแบบตัวละครชาย   16 
3-2 ภาพต้นแบบท่ีใช้ในการออกแบบตัวละครชาย   17 
3-3 ภาพต้นแบบท่ีใช้ในการออกแบบตัวละครหญิง   17 
3-4 ภาพต้นแบบท่ีใช้ในการออกแบบตัวละครหญิง   18 
3-5 ภาพต้นแบบท่ีใช้ในการออกแบบตัวละครต ารวจ   18 
3-6 ภาพต้นแบบท่ีใช้ในการออกแบบตัวละครต ารวจ   19 
3-7 ภาพต้นแบบท่ีใช้ในการออกแบบตัวละครต ารวจจราจร   19 
3-8 ภาพต้นแบบท่ีใช้ในการออกแบบตัวละครต ารวจจราจร   20 
3-9 ภาพต้นแบบท่ีใช้ในการออกแบบฉากตึกแถว   20 
3-10 ภาพต้นแบบท่ีใช้ในการออกแบบฉากตึกแถว   21 
3-11 ภาพต้นแบบท่ีใช้ในการออกแบบป้ายรถเมล์   21 
3-12 ภาพต้นแบบท่ีใช้ในการออกแบบป้ายรถเมล์   22 
3-13 ภาพการออกแบบตัวละครชาย   22 
3-14 ภาพการออกแบบตัวละครหญิง   23 
3-15 ภาพการออกแบบตัวละครต ารวจ   23 
3-16 ภาพการออกแบบตัวละครต ารวจจราจร   24 
3-17 ภาพการออกแบบฉากตึกแถว   24 
3-18 ภาพการออกแบบป้ายรถเมล์   25 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CDcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fcinnamoroll.exteen.com%2F20080318%2Fbyousoku-5-centimeters&ei=IzFFUrr1LsOqrAeRr4H4Aw&usg=AFQjCNEud7Hx3HGV4gOPBkT5qSk8TD3Xxg&sig2=jlec4rOcTndftinLt3Cnuw&bvm=bv.53217764,d.bmk


 

 
สารบัญภาพ(ต่อ) 

ภาพ หน้า 
3-19 ภาพการออกแบบฉากท่ีตัวละครชายเดินผ่านตู้ ATM   25 
4-1 ภาพการตั้งค่าหน้ากระดาษในโปรแกรม Manga Studio  38 
4-2 ภาพการวาดตัวละคร  39 
4-3 ภาพการตัดเส้นตัวละคร  39 
4-4 ภาพการลงสีตัวละคร  40 
4-5 ภาพการ Selection เพื่อลงสี  40 
4-6 ภาพการวาดและตัดเส้นฉาก  41 
4-7 ภาพการลงสีฉาก  41 
4-8 ภาพการแอนิเมทตัวละคร  42 
4-9 ภาพการ ภาพการตัดต่อเสียงประกอบโดยใช้โปรแกรม Samplitude  43 
4-10 ภาพการน าไปตัดต่อในโปรแกรม After Effects  43 
4-11 ภาพการเลือกสกุลไฟล์ในการ Render งานออกมา  44 
5-1 ภาพโปรแกรม Manga Studio   45 
5-2 ภาพการเปิดใช้งานค าส่ัง Create Perspective Ruler   46 
5-3 ภาพการก าหนดค่าการสร้าง Perspective    46 
5-4 ภาพภาพการก าหนดทิศทางของเส้น Perspective   47 
5-5 ภาพการวาดโครงร่างของตึกแถว   48 
5-6 ภาพการบันทึกไฟล์จาก Manga Studio   48 
5-7 ภาพฉากท่ีลงสีสมบูรณ์แล้ว   49 
6-1 ผลการด าเนินงาน ชุดท่ี 1   50 
6-2 ผลการด าเนินงาน ชุดท่ี 2   51 
6-3 ผลการด าเนินงาน ชุดท่ี 3   52 
 
 
 
 



 

บทท่ี  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในสังคมปัจจุบันมีข่าวที่เกี่ยวกับการชิงทรัพย์มากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความโลภท่ีมีอยู่ใน
ตัวมนุษย์ เป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีท าให้คนกระท าส่ิงท่ีร้ายแรงได้เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีตนต้องการ ซึ่งทาง
ผู้จัดท าได้เลือกมาเป็นแกนหลักของเรื่องนี้ เพื่อท่ีจะส่ือให้เห็นว่า การลักขโมยหรือน าส่ิงของของคนอื่น
มาเป็นของเรานั้น เป็นส่ิงท่ีไม่ดี และอาจจะมีผลเสียท่ีตามมาในภายหลัง 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้ท่ีรับชมได้ตระหนักถึงผลและโทษของการลักขโมย 
2. เพื่อให้ผู้ท่ีรับชมสามารถไตร่ตรองการกระท าได้ว่าควรหรือไม่ควร 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ท่ีได้รับชมมีความซื่อสัตย์ 
4. เพื่อให้ความบันเทิงแต่ผู้รับชม 
5. เพื่อพัฒนาทักษะการท างานด้านแอนิเมชัน 2 มิติของผู้จัดท า 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องส้ัน ท่ีจะน าเสนอผ่านทางตัวละครท่ีมีการแสดง
อารมณ์เกินจริงเพื่อให้ดูสนุกสนานและไม่เครียดจนเกินไป ความยาวประมาณ 3.05 นาทีและมีเสียง
พากย์ประกอบในบางช่วง โดยโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้มีดังนี้ 

1. โปรแกรมส า เร็ จรูป  Manga Studio ใช้ ในก าร ตัด เส้น ตั วละคร , ฉ ากและ
องค์ประกอบอื่นๆ 

2. โปรแกรมส าเร็จรูป  Adobe Photoshop ใช้ ในการลงสี ตัวละคร , ฉากและ
องค์ประกอบอื่นๆ 

3. โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe After Effects ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ, Composite และ
ใส่เสียงประกอบ 

4. โปรแกรมส าเร็จรูป Magix Samplitude ใช้ในการตัดต่อเสียงประกอบแอนิเมชัน 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ก าหนดหัวข้อหลักของโครงการ 
2. ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวจากส่ือต่างๆ และบทความ 
3. ศึกษาการท าการ์ตูนภาพเคล่ือนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม 
4. ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการลงสี และวาดภาพพื้นหลัง 
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5. ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวาด Perspective 
6. วางแผนการท างานและเริ่มปฏิบัติ 
7. ล าดับภาพ ตัดต่อ และใส่เสียงประกอบ 
8. จัดท าเอกสารและประเมินโครงการจุลนิพนธ์ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้ท่ีรับชมสามารถยับยั้งช่ังใจได้เมื่อพบเจอของมีค่าตกอยู่ ไม่น ามาเป็นของตน 
2. ผู้ท่ีรับชมมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น   
3. ผู้ท่ีรับชมได้รับข้อคิดท่ีดีจากแอนิเมชันเรื่องนี้   
4. ผู้ท่ีรับชมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
5. ผู้จัดท าได้พัฒนาทักษะกระบวนการท างานด้านแอนิเมชัน 2 มิติ 

 
เนื้อเร่ืองย่อ 

วันหนึ่ง ชายคนหนึ่งเดินมารอรถเมล์ท่ีป้าย เขานั่งลงและดูใบปลิวโทรศัพท์มือถือลดราคา
ท่ีถือมาด้วย ชายหนุ่มอยากได้เป็นอย่างมาก ทันใดนั้น สายตาเขาเหลือบไปเห็นกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่ง
ตกอยู่ เขาได้หยิบข้ึนมาเปิดดูและพบว่าในนั้นมีเงินอยู่เป็นจ านวนมากความคิดฝ่ายช่ัวร้ายก็ได้ปรากฏ
ออกมา เสนอให้เขาเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้เลย แค่นี้เขาก็จะมีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือท่ีอยากได้แล้วชาย
หนุ่มเริ่มลังเล เมื่อเขามองแล้วว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้น เขาจึงตัดสินใจเก็บกระเป๋าสตางค์ใบนั้นไว้ เวลา
ผ่านไปเพียงครู่เดียวมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาท่ีป้ายรถเมล์ เธอเหมือนก าลังหาอะไรบางอย่างอยู่ แล้วเธอก็
ได้ถามชายหนุ่มถึงกระเป๋าสตางค์ท่ีเธอท าตกไว้ ชายหนุ่มหน้าซีด เพราะมันคือกระเป๋าสตางค์ใบท่ีเขา
เก็บได้นั่นเอง ความคิดช่ัวร้ายในหัวส่ังให้เขาปฏิเสธทันที หญิงสาวท าหน้าผิดหวังและเดินจากไป ชาย
หนุ่มคิดว่าเขาควรจะเดินไปท่ีอื่นซะ ชายหนุ่มเดินเลยป้ายรถเมล์มามาได้นิดหนึ่ง เขาเดินผ่านร้านขาย
เครื่องใช้ไฟฟ้า ท่ีขณะนั้นโทรทัศน์ท่ีต้ังอยู่หน้าร้าน ก็มีข่าวเกี่ยวกับจับโจรแถวป้ายรถเมล์ และเมื่อเขา
มองเลยไป เขาก็เจอป้ายเขียนว่าขโมยของ โดนจับปรับ 100 เท่าชายหนุ่มรู้สึกระแวงและส่งเสียงดัง
ออกมา ท าให้คนแถวนั้นหันมามอง เขาก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้น และคิดไปเองว่าทุกคนก าลังมองเขาอยู่
ทันใดนั้นเอง ก็มีต ารวจเดินมาอยู่ข้างหลังชายหนุ่มพอดี ต ารวจก็เขยิบเข้ามาใกล้เรื่อยๆ แล้วก็แตะท่ี
บ่าของชายหนุ่ม เขาหนุ่มตกใจมาก แต่ต ารวจเพียงแค่เก็บเงินหนึ่งร้อยบาทท่ีเขาท าตกให้เท่านั้น แต่
ชายหนุ่มหวาดกลัวจนมีพิรุธ นั่นยิ่งท าให้ต ารวจสงสัยมากขึ้น แต่แล้วต ารวจก็รีบเดินออกไป ชายหนุ่ม
รู้สึกค่อยยังช่ัว เลยตัดสินใจเดินกลับมาท่ีป้ายรถเมล์อีกครั้ง พอเดินกลับมาตรงป้ายก็เจอผู้หญิงก าลัง
ยืนอยู่ต ารวจอีกคน ผู้หญิงคนนั้นเสียใจและร้องไห้อย่างหนัก ชายหนุ่มเลยตัดสินใจ เอากระเป๋าเงินไป
คืน ผู้หญิงคนนั้น เพราะเขารู้สึกไม่เป็นสุขใจเลย ผู้หญิงดีใจมาก เธอกล่าวขอบคุณเขาอยู่หลายครั้ง  
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แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการจุลนิพนธ์ เรื่อง เหตุเกิด ณ ป้ายรถเมล์ (At 
The Bus Stop) ทางผู้จัดท าได้ศึกษาข้อมูลการท าแอนิเมชันท่ีเกี่ยวข้องและน ามาประยุกต์ใช้ใน
โครงการจุลนิพนธ์เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ โดยได้ศึกษาจากกรณีศึกษาท้ังหมด ดังน ี้ 
 
แนวคิด 

แนวคิดในการสร้างผลงานช้ินนี้คือ การสร้างผลงานแอนิเมชันเรื่องส้ันแบบ 2มิติ โดยท า
ในแนวของแอนิเมชันการส่งเสริมสังคม เรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งซึ่งบังเอิญเจอกระเป๋าสตางค์ตก
อยู่โดยบังเอิญ เมื่อเขาหยิบขึ้นมาพบว่ามีเงินจ านวนมากอยู่ในนั้น ในส่วนนี้อยากให้ผู้ท่ีได้รับชมได้
ตระหนักว่า ถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตนเองจะเลือกท าอย่างไร ต้องการส่ือให้เห็นถึงความ
โลภ ความต้องการของมนุษย์ท่ีมีอยู่ไม่จ ากัด แต่เราสามารถเลือกท่ีจะซื่อสัตย์กับตนเองได้ 
 
ทฤษฎีความรู้ที่เก่ียวข้อง 
หลักพื้นฐาน 12 ข้อส าหรับสร้างแอนิเมชัน 

เป็นพื้นฐานท่ีแอนิเมเตอร์ (animator) ควรยึดเป็นหลักพื้นฐานประจ าใจ โดยหลัก
พื้นฐาน 12 ข้อนี้เกิดขึ้นในระหว่าง ค.ศ. 1920 และ 1930 ซึ่งเป็นช่วงท่ีเรียกได้ว่าแอนิเมชันเฟื่องฟู
ขึ้นมาจาก Walt Disney Studio ท่ีน าความแปลกใหม่เข้ามาสู่วงการแอนิเมชัน ท้ังเรื่องของภาพ 
บุคลิก และท่าทางของตัวการ์ตูน จนกลายมาเป็นส่ิงท่ีปลูกฝังอยู่ในสามัญส านึกของผู้คนในยุคนั้น 
Disney เองได้ก่อตั้งช้ันเรียนส าหรับสอนบุคลากรของตนขึ้นที่ The Chouinard Art Institute ใน
เมือง Los Angelis ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่จะท าได้เพียงการวาดภาพในบุคลิก ท่าทางท่ีซ้ าแบบเก่า และ
ดูไม่สมจริงเท่าไหร่นัก จะมีเพียงบุคลากรบางคนเท่านั้นท่ีลองประยุกต์บทเรียนท่ีได้เรียนมาจากช้ัน
เรียน พวกเขาได้เพิ่มเติมรูปแบบตามความคิดเข้าไปและสร้างตัวการ์ตูนท่ีมีความแปลกใหม่ข้ึนมาอยู่
ตลอดเวลา จนท าให้บุคลิก ท่าทางท่ีได้ดูแปลกตาและสมจริงมากขึ้น จากจุดก าเนิดความคิดเหล่านี้ได้
พัฒนาต่อจนกลายมาเป็นหลักขั้นพื้นฐาน 12 ข้อส าหรับสร้างแอนิเมชันแบบ 2D ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุค
ของคอมพิวเตอร์ 3D เริ่มเป็นท่ีนิยมและมีบทบาทมากขึ้น หลัก 12 ข้อ จึงถูกน ามาประยุกต์ใช้กับการ
สร้างตัวการ์ตูนแบบ 3D ด้วยเช่นกัน (Animation-Sakonrat, 2556: ออนไลน์) 

1.Timing and Spacing แอนิเมชันหมายถึง การสร้างภาพเคล่ือนไหวโดยการฉาย
ภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูงโดยหลักการแล้ว ไม่ว่าจะสร้างภาพ หรือเฟรมด้วยวิธี
ใดก็ตาม เมื่อน าภาพดังกล่าวมาฉายต่อกันด้วยความเร็ว ต้ังแต่ 16 เฟรมต่อวินาทีขึ้นไป เราจะเห็น
เหมือนว่า ภาพดังกล่าวเคล่ือนไหวได้ต่อเนื่องกัน ท้ังนี้เนื่องจากการเห็นภาพติดตา โดยภาพแต่ละภาพ
นั้นมีหลักการพื้นฐานอย่างน้อยสองส่วนคือ  
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1.1 ระยะห่างระหว่างภาพต่อภาพคือ Spacing 

1.2 ระยะเวลา Timing 

 

ภาพท่ี 2-1 ภาพตัวอย่าง Timing and Spacing 
ท่ีมา The Animator's Survival Kit, by Richard Williams, 2009, p37 

2.Squash and Stretch คือการเปล่ียนแปลงมวลของ object ซึ่งในแอนิเมชันนั้นไม่ได้
หมายความว่าจะเปล่ียนกับของแข็งไม่ได้ เราสามารถใช้หลักการ Squash และ Stretch กับของแข็งได้
โดยการเปล่ียน Pose และ Acting ก็ได้ แต่ใจความส าคัญของการใส่ Squash และ Stretch ให้กับ
แอนิเมชันนั่นคือให้ “แค่รู้สึกแต่อย่าให้เห็น” เพื่อผลต่องานท่ีต้องการให้เน้น Action หรือการ
เคล่ือนไหวในช่วงขณะเวลาหนึ่ง 

 

 
 

ภาพท่ี 2-2 ภาพตัวอย่าง Squash and Stretch 
ท่ีมา : animation-sakonrat. หลักพื้นฐาน 12 ข้อของแอนิเมชัน.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html 
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3.Anticipation เรียกกันอย่างเข้าใจกันเองในภาษาไทยว่า “ท่าเตรียม” เป็นส่วนท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์ให้คนดูตาม action หรือ pose ท่ีเราต้องการจะเล่าให้ทัน โดยเราต้องใส่ anticipation 
ไปก่อน pose action ซึ่ง anticipation อาจจะเป็นท่าทางท่ีชัดเจนอย่างการเงื้อไม้กอล์ฟก่อนสวิง 
หรือส่ิงเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างการกระพริบตาก่อนหันหน้าก็ได้ 

 

ภาพท่ี 2-3 ภาพตัวอย่าง Anticipation 
ท่ีมา : animation-sakonrat. หลักพื้นฐาน 12 ข้อของแอนิเมชัน.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html  

4.Staging คือ การก ากับภาพอย่างไรให้เข้าใจ idea ของภาพว่าอยู่ท่ีไหนภายใต้กรอบ
ส่ีเหล่ียม pose ของตัวละครจะต้องชัดเจนให้คนดูรับรู้ Idea ในการเล่าเรื่องในภาพนั้นให้ได้ ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ในการท างานในส่วนนี้ก็จะมีหลักการจัดองค์ประกอบของภาพ (composition) เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย  

 
 

ภาพท่ี 2-4 ภาพตัวอย่าง Staging 
ท่ีมา : animation-sakonrat. หลักพื้นฐาน 12 ข้อของแอนิเมชัน.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html 
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5.Follow Through and Overlapping Action Follow Through และ Overlapping Action นัน้
เราใส่ไปเพื่อให้แอนิเมชันใน shot นั้น ๆ เกิดความน่าเช่ือถือโดยวัตถุบางอย่างจะมีแรงเฉ่ือย + แรง
โน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงล าดับในการเคล่ือนไหวของร่างกายท่ีเริ่มและจบไม่พร้อมกัน Follow 
Through คือ การเคล่ือนไหวในส่วนท่ีเราไม่ต้ังใจให้ขยับเช่น ผ้าคลุม, ผม, หาง, กระเป๋า ถ้าในทาง 
3D computer animation ส่วนนี้สามารถใช้ความสามารถของ Software เพื่อสร้างความพริ้วไหว
โดยอัตโนมัติได้Overlapping คือ Action หลักแต่ว่าแต่ละส่วนของร่างกายเริ่มและจบไม่พร้อมกันซึง่
เป็นส่วนท่ีเราต้ังใจ และเป็นหน้าท่ีของอนิเมเตอร์ต้องใส่เข้าไปด้วยตัวเอง 

 
 

ภาพท่ี 2-5 ภาพตัวอย่าง Follow Through and Overlapping Action 
ท่ีมา : animation-sakonrat. หลักพื้นฐาน 12 ข้อของแอนิเมชัน.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html 

 
6.Arcs คือเส้นทางของ action จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งว่าไปอย่างไร มีทิศทางอย่างไร 

ถือว่าเป็น เส้นทางของการเคล่ือนไหวโดยเราจะให้ความส าคัญกับช่วงกลางระหว่างจุดสองจุดของ 
action นั้น โดยสร้าง Arcs หรือวิถีโค้งให้กับเส้นทางการเคล่ือนไหว ซึ่งจะท าใหแ้อนิเมชันของเราดูล่ืน
ไหลและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น 
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ภาพท่ี 2-6 ภาพตัวอย่าง Arcs 
ท่ีมา : animation-sakonrat. หลักพื้นฐาน 12 ข้อของแอนิเมชัน.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html 

7. Exaggeration หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าคือการแสดงท่ี over action แต่จริง ๆ แล้ว 
คือการเน้นใหแ้อนิเมชันของเราเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นท่า pose, อากัปกริยา, หรืออารมณ์ของ
ตัวละคร 

 

ภาพท่ี 2-7 ภาพตัวอย่าง Exaggeration 
ท่ีมา : animation-sakonrat. หลักพื้นฐาน 12 ข้อของแอนิเมชัน.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html 

8.Slow in and Slow out ในแอนิเมชันเราจะหลีกเล่ียงความเท่ากันท้ังเรื่องของ 
Timing & Space ไม่เช่นนั้นแอนิเมชันท่ีเราสร้างขึ้นจะดูไม่น่าสนใจ การใส่ Slow in และ Slow out 
จะต้องอ้างอิงถึงความเป็นจริงด้วย อย่างเช่นวัตถุท่ีมีมวลมากเช่นรถบรรทุกจะใช้เวลาในการออกตัว
และหยุดนานกว่ารถเก๋งท่ีมีมวลน้อยกว่า ดังรูปตัวอย่างทางด้านซ้ายแอนิเมเตอร์จะต้องใช้หลักการ 
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Slow out เพื่อแอนิเมทการเคล่ือนท่ีของลูกโบว์ล่ิงให้รู้สึกว่ามีแรงน้อยในเฟรมแรกและมีความเร็ว
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในเฟรมท่ีแปดก่อนท่ีจะชนพินให้้ล้มได้ ส่วนภาพด้านซ้ายคือหลักการ Slow in ซึ่งลูก
โบว์ล่ิงเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วมากในเฟรมแรกและค่อย ๆ อ่อนแรงลงในเฟรมท่ีแปดซึ่งจะดูไม่
น่าเช่ือถือเท่ากับภาพด้านซ้าย แต่อย่างไรก็ตามท้ังสองหลักการนี้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับในแต่ละ
เหตุการณ์ 

 

ภาพท่ี 2-8 ภาพตัวอย่าง Slow in and Slow out  
ท่ีมา : animation-sakonrat. หลักพื้นฐาน 12 ข้อของแอนิเมชัน.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html 

9.Secondary Action คือ ส่วนท่ีแสดงเข้าไปเสริมการแสดงหลัก เพื่อให้งานดูมีชีวิตแต่
การเล่าเรื่องต้องไม่เปล่ียนไปอย่างเช่นนักแสดงก าลังอ่านหนังสือพิมพ์แต่ก็ดื่มกาแฟไปด้วย การอ่าน
หนังสือพิมพ์คือ primary action ส่วนการดื่มกาแฟคือการแสดงรองหรือ secondary action นั่นเอง 

 

ภาพท่ี 2-9 ภาพตัวอย่าง Secondary Action 
ท่ีมา : animation-sakonrat. หลักพื้นฐาน 12 ข้อของแอนิเมชัน.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html 

10. Solid Drawing หลักการในข้อนี้มีพื้นฐานมาจาก traditional 2D animation โดย
ก่อนท่ีศิลปินจะลงสีให้กับภาพแต่ละภาพจะต้องมีการตัดเส้นก่อนเพื่อให้ได้เส้น outline ท่ีสวยงาม
ชัดเจน ในขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องอาศัยทักษะหรือฝีมือของศิลปินเป็นอย่างมาก แต่ท่ีส าคัญยิ่งไปกว่านั้น
ก็คือไม่ว่าจะใช้ศิลปินกี่คนก็ตาม ก็ต้องพยามสร้างงานท่ีมีลายเส้นท่ีต่อเนื่องและคงคุณภาพให้
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เหมือนกันตลอดท้ังเรื่องเสมือนเป็นภาพวาดจากคน ๆ เดียว ส าหรับแอนิเมชันสมัยใหม่ในรูปแบบ 3D 
computer เราไม่จ าเป็นต้องวาดทุก ๆ ภาพเหมือน traditional 2D animation แต่งานในส่วนนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการ Rigging หรือการ setup ตัวละครนั้นเอง ซึง่หากเรา setup ตัวละครให้แอนิเมเตอร์ 
pose ได้ง่ายและเห็น outline ได้ชัดเจนเท่าไหร่ก็จะท าให้ช้ินงานนั้นมีความสมบูรณ์สวยงามเสร็จ
สรรพในตัวมันเอง ไม่ต้องเสียเวลาในการตัดเส้นเหมือน 2D animation 

 

 
 

ภาพท่ี 2-10 ภาพตัวอย่าง Solid Drawing 
ท่ีมา : animation-sakonrat. หลักพื้นฐาน 12 ข้อของแอนิเมชัน.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html 

 

11.Straight Ahead and Pose to Pose หรือก็คือเสน่ห์ของตัวละคร คือส่ิงท่ีสามารถ
ดึงดูดคนดู, สร้างความประทับใจให้กับคนดูได้ หรืออาจจะเป็นส่ิงท่ีคนดูอยากเห็นในการวาดภาพแต่
ละภาพ เฟรมแต่ละเฟรม เพื่อน ามาเรียงต่อกันแล้วให้เกิดเป็นภาพเคล่ือนไหวนั้นจะมีวิธีการท างานอยู่
สองวิธีคือ Straight Ahead กับ Pose to Pose ซึ่งมีการท างานท่ีแตกต่างกันดังนี้ Straight Ahead 
จะเป็นการวาดภาพจาก เฟรมหนึ่งไปอีกเฟรมหนึ่งโดยเรียงจากภาพเริ่มต้นไปจนจบ แต่ในขณะท่ี 
Pose to Pose จะเป็นการวาดเฉพาะคีย์ Pose หลักเป็นช่วง ๆ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจากนั้นจึงค่อย
มาวาดภาพท่ีอยู่ระหว่างคีย์ Pose หลักทีหลังหรือท่ีเรียกกันว่า in between นั่นเอง การท างานแบบ 
Pose to Pose นิยมน ามาใช้กับ computer animation เพราะท าให้ง่ายต่อการแก้ไขและช่วยลด
เวลาในการท างานในบางส่วนเนื่องจากคอมพิวเตอร์จะช่วยค านวณภาพ in between โดยอัตโนมัต ิ
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ภาพท่ี 2-11 ภาพตัวอย่าง Straight Ahead and Pose to Pose 
ท่ีมา : animation-sakonrat. หลักพื้นฐาน 12 ข้อของแอนิเมชัน.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html 

12. Appeal ในข้อสุดท้ายนี้หมายถึง รสนิยม, เสน่ห์หรือความลงอะไรสักอย่างท่ีเมื่อเรา
ดูแล้ว ท าให้เช่ือbelievable นั่นเอง ซึ่งอาจจะเริ่มต้ังแต่การออกแบบตัวละคร, นิสัย, ลักษณะท่าทาง, 
บุคลิก ท่ีส่ือออกมาให้เราได้รู้สึกคล้อยตามหรือเช่ือว่าตัวละครนั้นมีอยู่จริง ดังตัวละครท้ังส่ีตัวในภาพ
ตัวอย่าง ท่ีท าให้เรารู้สึกว่าตัวละครท้ังส่ีมีบุคลิกเฉพาะตัวและมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

 

ภาพท่ี 2-12 ภาพตัวอย่าง Appeal 
ท่ีมา : animation-sakonrat. หลักพื้นฐาน 12 ข้อของแอนิเมชัน.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 
เข้าถึงได้จาก http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html 
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ผลงานที่เก่ียวข้อง 

กรณีศึกษาที่ 1 
ช่ือผลงาน :    One day 
ผลิตโดย :    Gobelins 
เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งท่ีทุกๆวันสถานท่ีรอบๆบ้านของเขาจะเปล่ียนไป บางวันบ้าน

ของเขาไปอยู่ในทะเลทราย ยอดเขา หรือบนโขดหิน ทุกๆเย็นเขาจะต้องกลับเข้าบ้าน พร้อมกับรอรับ
ความเปล่ียนแปลงในวันต่อไป จนกระท่ังวันหนึ่งบ้านของเขาได้มาอยู่ท่ีในเมืองท่ีมีผู้คน ท าให้เขารู้สึก
อยากอยู่ท่ีเมืองนี้ถาวร จนในท่ีสุดเมื่อผ่านคืนท่ีบ้านเขาจะต้องย้ายท่ีไป เมื่อเขาออกมาจากบ้านก็
พบว่าเขายังอยู่ท่ีเมืองๆเดิม 

 
ภาพท่ี 2-13 ภาพตัวละครเอกของเรื่อง One day  
ท่ีมา : ufunk. ONE DAY – A BEAUTIFUL ANIMATION SHORT FILM.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 
2556 เข้าถึงได้จาก http://www.ufunk.net/en/videos/one-day-un-joli-court-metrage-
danimation 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
1. เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจเพราะส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับตัวละครเอก บ้านของเขาจะเปล่ียนท่ี

ไปทุกๆวัน ท าให้แต่ละวันเขาได้พบเจอกับส่ิงแปลกใหม่เสมอ 
2. โทนสีท่ีใช้สามารถบ่งบอกสถานท่ีได้อย่างเป็นอย่างดี  
3. ตัวละครมีเสน่ห์และการแสดงออกทางหน้าตาสามารถส่ืออารมณ์ได้ดี 
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สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
จากภาพยนตร์ส้ันแอนิเมชัน เรื่องนี ้ทางผู้จัดท าจุลนิพนธ์ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แสงใน

การเล่าเรื่อง แสงท่ีส่ือความหมายต่าง ๆ แสงท่ีสามารถบ่งบอกได้ว่าอยู่ในอารมณ์แบบไหน รวมไปถึง
การลงสีฉาก เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับกับจุลนิพนธ์ 

กรณีศึกษาที่ 2 
ช่ือผลงาน :    Spirited Away 
ผลิตโดย :    Studio Ghibli  
จิฮิโระ เด็กหญิงวัยสิบปี ย้ายบ้านไปกับพ่อและแม่อย่างเสียมิได้ ขณะขับรถยนต์ไปเมือง

ใหม่ พวกเขาหลงทาง และพบสวนสนุกร้าง พวกเขาพบแผงลอยอาหารปราศจากท้ังคนขายและลูกค้า 
พ่อและแม่ของจิฮิโระจึงนัง่ลงรับประทานแต่จิฮิโระไม่เห็นด้วย เธอพบเด็กชายคนหนึ่งโผเข้าหาเธอ 
และเตือนเธอให้เร่งกลับไปก่อนตะวันลับฟ้า เมื่อจิฮิโระ วิ่งกลับไปยังแผงลอย เธอพบว่าพ่อและแม่
กลายเป็นหมเูสียแล้ว และเริ่มปรากฏภูตผีปีศาจเดินขวักไขว่ในสวนสนุกนัน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2-14 ภาพของจิฮิโระตัวเองของเรื่องและ ฮาคุ เด็กชายท่ีเธอพบโดยบังเอิญ 
ท่ีมา : Trailer Movie. วิจารณ์ภาพยนตร์ SPIRITED AWAY.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 เข้าถึง
ได้จาก http://www.thoriumone.com/วิจารณ์ภาพยนตร์-spirited-away/ 
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ภาพท่ี 2-15 ภาพของจิฮิโระและผีไร้หน้า 
ท่ีมา : Trailer Movie. วิจารณ์ภาพยนตร์ SPIRITED AWAY.  เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 เข้าถึง
ได้จาก http://www.thoriumone.com/วิจารณ์ภาพยนตร์-spirited-away/ 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
1. ด าเนินเรื่องราวได้น่าสนใจเพราะส่ิงท่ีเกิดขึ้นในเรื่องส่วนใหญ่น าโลกปัจจุบันไปผสม

กับภูติผีปีศาจ มีความเป็นแฟนตาซีชวนให้ติดตาม 
2. ตัวละครแต่ละตัวมีความเป็นเอกลักษณ์ เพราะมีตัวละครท่ีเป็นภูตผีปีศาจและ

ส่ิงมีชีวิตท่ีไม่ได้มีอยู่บนโลก ท าให้มีใบหน้าและท่าทางท่ีหลากหลาย 
3. แสงและโทนสีท่ีใช้ในเรื่องมีความกลมกลืนเป็นธรรมชาติ ดูแล้วเข้ากัน 
สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
จากภาพยนตร์แอนิเมชันของทาง Studio Ghibli เรื่องนี้ ทางผู้จัดท าจุลนิพนธ์ได้ศึกษา

เกี่ยวกับการใช้โทนสีภายในเรื่อง และการเคล่ือนไหวของตัวละคร เพื่อเป็นตัวอย่างและน าไป
ประยุกต์ใช้กับกับจุลนิพนธ์ 
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กรณีศึกษาที่ 3 
ช่ือผลงาน :    Byousoku 5 Centimeters 
ผลิตโดย :    ชินไค มาโคโตะ 
ชายหนุ่มคนหนึ่งกับคนรักในวัยเด็กท่ีต้องห่างกัน แต่แม้เวลาผ่านไปนานเท่าไร ชายหนุ่ม

ยังฝังตัวอยู่กับค ามั่นสัญญาว่าจะครองคู่กันเมื่อโตขึ้น ขณะท่ีหญิงสาวละท้ิงมัน เพราะเห็นว่าเป็น
ความผูกพันของเด็ก และแต่งงานกับชายคนใหม่ ซึ่งเป็นตอนจบแนวที่ไม่ปรากฏมาก่อนในงานของ
ชินไค เพราะเปิดให้ตีความได้หลากหลาย 

 

 
 

ภาพท่ี 2-16  ภาพฉากจากเรื่อง Byousoku 5 Centimeters 
ท่ีมา : Cinnamoroll. Byousoku 5 Centimeters หัวใจของคนเราเดินทางด้วยความเร็วไม่เท่ากัน.  
เข้าถึงเมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 เข้าถึงได้จาก
http://cinnamoroll.exteen.com/20080318/byousoku-5-centimeters 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 

1. เป็นแอนิเมชันท่ีมีการเก็บรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆภายในฉาก มีความ
สมจริง ฉากหลังของเรื่องใช้โทนสีและแสงได้อย่างลงตัวท าให้  

2. เนื้อเรื่องไม่ใช่แนวแปลกใหม่แต่ด้วยภาพรวมของงานท าให้น่าติดตาม  
3. ภาพในเรื่องสามารถบ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกได้เป็นอย่างดี 
สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
จากภาพยนตร์แอนิเมชัน ของอ.ชินไค มาโคโตะ เรื่องนี ้ทางผู้จัดท าจุลนิพนธ์ได้ศึกษา

เกี่ยวกับการวาดภาพพื้นหลัง อาคาร ต้นไม้ต่างๆ เพราะเรื่องนี้ท าออกมาได้สมจริง และมีการใช้แสง
และโทนสีได้อย่างลงตัว จึงน ามา เพื่อเป็นตัวอย่างและน าไปประยุกต์ใช้กับกับจุลนิพนธ์ 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CDcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fcinnamoroll.exteen.com%2F20080318%2Fbyousoku-5-centimeters&ei=IzFFUrr1LsOqrAeRr4H4Aw&usg=AFQjCNEud7Hx3HGV4gOPBkT5qSk8TD3Xxg&sig2=jlec4rOcTndftinLt3Cnuw&bvm=bv.53217764,d.bmk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CDcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fcinnamoroll.exteen.com%2F20080318%2Fbyousoku-5-centimeters&ei=IzFFUrr1LsOqrAeRr4H4Aw&usg=AFQjCNEud7Hx3HGV4gOPBkT5qSk8TD3Xxg&sig2=jlec4rOcTndftinLt3Cnuw&bvm=bv.53217764,d.bmk


 
บทท่ี  3 

ข้ันตอนการเตรียมการผลิตและแผนด าเนินการ 

ในการจัดท าจุลนิพนธ์นี้ เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จึงได้มีการวาง
แผนการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนดังนี ้
แนวคิด (Concept Idea) 

    ลักษณะของจุลนิพนธ์นี้จะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ เนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสังคม โดยจะเล่าถึงชายคนหนึ่งท่ีมีความอยากได้ส่ิงของท่ีเป็นวัตถุนิยม จนเขาได้บังเอิญพบ
กระเป๋าสตางค์ท่ีมีคนท าตกไว้ซึ่งภายในนั้นมีเงินอยู่จ านวนมาก และเมื่อเจ้าของกระเป๋าตัวจริงมาถาม
หา เขาจะท าเช่นไร จะคืนไปหรือเลือกท่ีจะเก็บเอาไว้ ซึ่งสะท้อนมาจากชีวิตจริงของคนในสังคมท่ีอาจ
มีโอกาสได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ และตระหนักถึงส่ิงท่ีถูกต้อง ส่ิงเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวที่สามารถ
เกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ 
 
การค้นคว้าข้อมูล (Research) 

ในการค้นคว้าข้อมูลส าหรับจุลนิพนธ์เรื่องนี้ ได้มีการค้นคว้าจากส่ือหลายทาง โดย
ส่วนมากแล้วจะค้นหาทางอินเทอร์เน็ต หาข่าวต่างๆท่ีเกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ท่ีมีคนน ามาเล่าสู่กันฟัง
เพื่อเป็นการเตือนภัย ท าให้ได้ทราบความคิดเห็นใหม่ๆของแต่คนละคน ในส่วนของสถานท่ีก็ต้องมีการ
ไปถ่ายรูปจากสถานท่ีจริงเพื่อนมาเป็นแบบในการท างาน ยกตัวอย่างเช่นบริเวณป้ายรถเมล์ หรือ
ตึกแถวต่างๆว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อให้มีความสมจริงมากขึ้น ในส่วนของบรรยากาศภายในฉาก
ก็ต้องท าให้ดูออกมาแล้วรู้ว่าอยู่ประเทศไทย ส่วนของตัวละครจะอ้างอิงมาจากต่างชาติเป็นส่วนใหญ่
แล้วจึงน ามาออกแบบให้เข้ากับ งานของเราเอง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท า
ภาพเคล่ือนไหวแบบ Frame By Frame เพื่อให้ตัวละครของเราสามารถเคล่ือนไหวได้ดี และศึกษา
เกี่ยวกับการใช้โทนสีภายในงานว่าเราต้องการโทนสีแบบใดและควรท าออกมาเช่นไร 
 
ลักษณะทางกายภาพ 

จุลนิพนธ์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ เนื้อเรื่องเป็นส่งเสริมสังคม ความยาว 3.05
นาที มีเสียงพากย์ประกอบในบางช่วง ลักษณะการออกแบบฉากต่างๆในเรื่องนี้จึงมีการออกแบบให้
อยู่ในสังคมยุคปัจจุบันและมีความเหมือนจริงในระดับหนึ่ง มีตัวละครท้ังหมด 4 ตัว การลงสีฉากใช้
การลงสีแบบ paint ส่วนตัวละครใช้การลงสีเดียวและแสงเงา 1 ระดับ 
 
ลักษณะตัวละคร 

1. ตัวเอก(ชาย)  เป็นชายหนุ่มอายุประมาณ 27-28 ปี ท่ีก าลังตกงาน และเมื่อเห็นคน
รอบข้างใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ก็ท าให้เขาอยากไดบ้าง 

2. ตัวเอก(หญิง)  หญิงสาวอายุประมาณ 25-26 ปี ผิวขาว ผมสีด ายาว 
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3. ต ารวจคนแรก  เป็นต ารวจท่ีบังเอิญผ่านมาบริเวณนั้น  
4. ต ารวจคนท่ีสอง  เป็นต ารวจจราจรท่ีปฏิบัติงานอยู่บริเวณนั้น 

 
การออกแบบตัวละคร  

การออกแบบตัวละครอ้างอิงจากลักษณะคนในสังคมปัจจุบัน การตัดเส้นตัวละครจะใช้
เส้นท่ีหนากว่าเส้นท่ีใช้ในการวาดฉากเพื่อให้ตัวละครมีความโดดเด่นออกมา มีการก าหนดลักษณะ
ภายนอกของตัวละครเพื่อให้เข้ากับเนื้อเรื่อง การแต่งกายของตัวละครจะเป็นไปตามยุคปัจจุบัน 
การหาข้อมูลอ้างอิง 

      การออกแบบตัวละครชาย จะใส่เส้ือเช้ิตไม่เรียบร้อยและกางเกงสีด า ลักษณะภายนอก
จะดูเศร้าหมองเพราะตกงาน ตัวละครหญิงจะสวมชุดเส้ือสีเหลืองอ่อนและกระโปรงส้ัน การแต่งกาย
ของต ารวจนั้นก็ต้องหาภาพตัวอย่างเพื่อดูประกอบในการวาดให้มีความสมจริง โดยมีท้ังชุดต ารวจ
ธรรมดาและชุดต ารวจจราจร นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าสตางค์ท่ีเป็นจุดประสงค์หลักของเรื่อง ทาง
ผู้จัดท าเลือกใช้สีชมพูและออกแบบให้มีลวดลายเพื่อให้เหมาะกับผู้หญิงใช้ 
 

 
 

ภาพท่ี3-1 ภาพตัวอย่างลักษณะการแต่งตัวของตัวของตัวละครชาย 
ท่ีมา : thairath. แอบมอง'เครื่องแต่งกาย'...คนดังระดับโลก.  เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้
จาก https://www.thairath.co.th/content/life/216790 
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ภาพท่ี3-2 ภาพตัวอย่างลักษณะการแต่งตัวของตัวของตัวละครชาย 
ท่ีมา : Ben Manhire. Casual เรียบง่าย แต่มีสไตล์.  เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้จาก 
http://www.benmanhirefashion.com/blog/read/Casual-#.UziBXPmSzL8 

 

 
 

ภาพท่ี3-3 ภาพตัวอย่างลักษณะการแต่งตัวของของตัวละครหญิง 
ท่ีมา : Postjung. 9 เทรนด์มาแรงปี 2013 ท่ีแฟช่ันนิสต้าตัวจริงต้องไม่พลาด.  เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 
2556 http://board.postjung.com/657941.html 
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ภาพท่ี3-4 ภาพตัวอย่างลักษณะการแต่งตัวของของตัวละครหญิง 
ท่ีมา : Postjung. 9 เทรนด์มาแรงปี 2013 ท่ีแฟช่ันนิสต้าตัวจริงต้องไม่พลาด.  เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 
2556 http://board.postjung.com/657941.html 

 

 
 

ภาพท่ี3-5 ภาพตัวอย่างลักษณะการแต่งตัวของของต ารวจ 
ท่ีมา : phanpolice. แนวคิด,อุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของน้องๆ ต ารวจฝึกงาน สภ.
พาน (๓๐ กันยายน ๒๕๕๓).  เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2556 
http://phanpolice2533.wordpress.com/2010/09/30/แนวคิดอุดมการณ์ในการปฏ// 
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ภาพท่ี3-6 ภาพตัวอย่างลักษณะการแต่งตัวของของต ารวจ 
ท่ีมา : wikipedia. ต ารวจไทย.  เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2556 http://th.wikipedia.org/wik/ต ารวจ 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี3-7 ภาพตัวอย่างลักษณะการแต่งตัวของของต ารวจจราจร 
ท่ีมา : wikipedia. ต ารวจไทย.  เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2556 http://th.wikipedia.org/wik/ต ารวจ 
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ภาพท่ี3-8 ภาพตัวอย่างลักษณะการแต่งตัวของของต ารวจจราจร 
ท่ีมา : wikipedia. ต ารวจไทย.  เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2556 http://th.wikipedia.org/wik/ต ารวจ 

 
การออกแบบฉาก 
การออกแบบอาคารภายในเรื่องจะเป็นตึกแถวทั้งสองฝ่ังของถนน  

 

 
 

ภาพท่ี3-9 ภาพตัวอย่างตึกแถวบริเวณถนนสุขุมวิทท่ีผู้จัดท าได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมา 
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ภาพท่ี3-10 ภาพตัวอย่างตึกแถวบริเวณถนนสุขุมวิทท่ีผู้จัดท าได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมา 
 
 

 
 

ภาพท่ี3-11 ภาพตัวอย่างป้ายรถเมล์ 
ท่ีมา : oknation. ความสุข!! ท่ีป้ายรถเมล์ กับ “ศิลปิน” ข้างถนน.  เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2556 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=92631 
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ภาพท่ี3-12 ภาพตัวอย่างป้ายรถเมล์ท่ีผู้จัดท าได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมา 
 

 
 

ภาพท่ี3-13 ภาพการออกแบบตัวละครชาย 
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ภาพท่ี3-14 ภาพการออกแบบตัวละครหญิง 

 

 
 

ภาพท่ี3-15 ภาพการออกแบบตัวละครต ารวจ 
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ภาพท่ี3-16 ภาพการออกแบบตัวละครต ารวจจราจร 

 

 
 

ภาพท่ี3-17 ภาพการออกแบบฉาก 
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ภาพท่ี3-18 ออกแบบฉากป้ายรถเมล์ 

 

 
 

ภาพท่ี3-19 ภาพการออกแบบฉากท่ีตัวละครชายเดินผ่านตู้ ATM 
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Storyboard 
ตารางที่ 3-1    Storyboard 1 

 

Scene 1 / Cut 1 
 
ณ บริเวณตึกแถวแห่งหนึ่ง 

 

Scene 1 / Cut 2 
 
ชายหนุ่มเดินมาด้วยท่าทางเบ่ือๆ 

 

Scene 1 / Cut 3 
 
เขาสังเกตเห็นคนรอบๆตัวเขาต่างพากัน
สนใจแต่โทรศัพท์ในมือ 
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ตารางที่ 3-2    Storyboard 1 

 

Scene 1 / Cut 1 
 
เขารู้สึกอยากมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเอาไว้
สักเครื่องบ้าง เพื่อท่ีจะได้ตามทันยุคสมัย 

 

Scene 1 / Cut 2 
 
เขาเดินมาท่ีป้ายรถเมล์ด้วยท่าทางห่อเหี่ยว 

 

Scene 1 / Cut 3 
 
เขานั่งลงและหยิบใบโบรชัวร์โทรศัพท์มือถือ
ลดราคาขึ้นมาดูด้วยความอยากได้ 

 

Scene 1 / Cut 4 
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ตารางที่ 3-3    Storyboard 1 

 

Scene 1 / Cut 5 
 
ชายหนุ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่าตกอยู่ 

 

Scene 1 / Cut 6 
 
เขาพบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ใต้เก้าอื้บริเวณ
ป้ายรถเมล์ 

 

Scene 1 / Cut 7 
 
เขาตัดสินใจเปิดดูภายในกระเป๋าใบนั้น 

 

Scene 1 / Cut 8 
 
เขาตกใจมากเพราะในกระเป๋าสตางค์ใบนั้นมี
เงินอยู่เป็นจ านวนมาก 
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ตารางที่ 3-4    Storyboard 1 

 

Scene 1 / Cut 9 
 
ชายหนุ่มเริ่มมองซ้ายมองขวา 

 

Scene 1 / Cut 10 
 
เขาตัดสินใจเก็บกระเป๋าสตางค์ใบนั้นไว้กับตัว 

 

Scene 1 / Cut 11 
 
ชายหนุ่มพยายามนั่งนิ่งๆเพื่อไม่ให้ใครเห็นว่า
มีพิรุธ 

 

Scene 2 / Cut 1 
 
ทันใดนั้นเองก็มีหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งมาทางท่ี
ชายหนุ่มนั่งอยู่ 
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ตารางที่ 3-5    Storyboard 1 

 

Scene 2 / Cut 2 
 
เสียงพากย์ 
“ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าคุณเห็นกระเป๋า
สตางค์สีชมพูตกอยู่แถวนี้บ้างไหมคะ?” 

 

Scene 2 / Cut 3 
 
ชายหนุ่มตกใจมาก แต่เขาก็ยังเสียดายเงินใน
กระเป๋าอยู่ 

 

Scene 2 / Cut 4 
 
เขาจึงตัดสินใจปฏิเสธไป 
เสียงพากย์ 
“ม...ไม่เห็นครับ” 

 

Scene 2 / Cut 5 
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ตารางที่ 3-6    Storyboard 1 

 

Scene 2 / Cut 6 
 
ชายหนุ่มคิดว่าถ้านั่งอยู่ตรงนี้ต้องไม่ปลอดภัย 
เลยตัดสินใจท่ีจะเดินไปท่ีอื่น 

 

Scene 2 / Cut 7 
 
ทันใดนั้นก็มีเงาของใครบางคนปรากฏขึ้นข้าง
หลังเขา 

 

Scene 2 / Cut 8 
 
ระหว่างท่ีเขาเดินเขาเผลอท าเงินในกระเป๋า
ตกโดยไม่รู้ตัว 

 

Scene 3 / Cut 1 
 
ชายหนุ่มรีบเดินไวขึ้นเพราะรู้สึกได้ว่ามีคน
เดินตามมาอยู่ข้างหลัง 
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ตารางที่ 3-7    Storyboard 1 

 

Scene 3 / Cut 2 
 
ต ารวจนายหนึ่งก าลังเดินตามชายหนุ่มมา
อย่างรวดเร็ว 

 

Scene 4 / Cut 1 
 
ระห ว่ า งนั้ น ชายห นุ่ ม ไ ด้ ผ่ าน ร้ าน ซ่ อ ม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 

Scene 4 / Cut 2 
 
เขาได้เห็นข่าวต ารวจจับกุมขโมยท่ีวิ่งราวแถว
ป้ายรถเมล์ 

 

Scene 4 / Cut 3 
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ตารางที่ 3-8    Storyboard 1 

 

Scene 4 / Cut 4 
 
ท าให้เขายิ่งต่ืนตระหนกมากขึ้นจนร้องเสียง
ดังออกมา 

 

Scene 5 / Cut 1 
 
เขาร้องเสียงดังจนท าให้คนท่ีเดินผ่านไปมา
แถวนั้นหันมามองเขากันหมด 

 

Scene 5 / Cut 2 
 

 

Scene 5 / Cut 3 
 
ชายหนุ่มหวาดกลัวว่าจะโดนจับมาก ท าให้
คิดไปเองว่าทุกๆคนก าลังจ้องเขาอยู่ 
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ตารางที่ 3-9    Storyboard 1 

 

Scene 5 / Cut 4 
 

 

Scene 5 / Cut 5 
 
เขาหวาดกลัวอย่างหนัก 

 

Scene 6 / Cut 1 
 
ทันใดนั้นก็มีมือมาแตะเขาท่ีใหล่ 

 

Scene 6 / Cut 2 
 
ชายหนุ่มตกใจมากท่ีเห็นว่าเป็นต ารวจมา
เรียก จนรีบปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ท าอะไรผิด 
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ตารางที่ 3-10    Storyboard 1 

 

Scene 6 / Cut 3 
 
เขามีพิรุธจนต ารวจเริ่มสงสัยว่าเขาซ่อนอะไร
ไว้หรือไม่ 

 

Scene 6 / Cut 4 
 
ต ารวจยื่นเงินหนึ่งร้อยบาทท่ีเขาท าตกไว้ให้ 

 

Scene 6 / Cut 5 
 
เสียงพากย์ต ารวจ 
“คุณท าตกน่ะ เดินระวังๆหน่อยล่ะ” 

 

Scene 6 / Cut 6 
 
ชายหนุ่ม จึงรู้ สึกผิดท่ีและตัดสินใจจะน า
กระเป๋าสตางค์ไปแอบคืนให้หญิงสาว 
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ตารางที่ 3-11    Storyboard 1 

 

Scene 7 / Cut 1 
 
เขาเดินกลับไปตรงป้ายรถเมล์และพบหญิง
สาวก าลังร้องไห้อย่างหนัก 

 

Scene 7 / Cut 2 
 
เสียงพากย์ชายหนุ่ม 
“เอ่อ พอดีผมเจอมันตกอยู่น่ะครับ” 

 

Scene 7 / Cut 3 
 
เสียงพากย์หญิงสาว 
“ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณจริงๆ” 
หญิงสาวดีใจ 

 

Scene 7 / Cut 4 
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แผนการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 3-12    แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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. ศึกษารวบรวมข้อมูล 
 

                

2. ออกแบบตัวละครและฉาก 
 

                

3. Storyboard 
 

                

4. Animatic 
 

                

5. Test Animation 
 

                

6. Animation 
 

                

7. Composite 
                

8. ท าเสียงประกอบ 
                

 



บทท่ี  4 
 

ประมวลผลวิจัย 
 

จากการวางแผนในขั้นตอน  Pre-Production  จากนี้จะเริ่มขั้นตอนการผลิต  เริ่มกระ 
บวนการตามท่ีได้วางแผนไว้ โดยสามารถสรุปข้ันตอนได้ดังนี้ 
 
การท าภาพเคลื่อนไหวตัวละคร 

จะสร้างการเคล่ือนไหวของตัวละครด้วยเทคนิค Frame by Frame โดยโปรแกรมท่ีใช้มี 2 
โปรแกรมคือ Manga Studio และ Adobe Photoshop CS6 
 

1. ต้ังค่าหน้ากระดาษตามขนาดของวีดีโอท่ีใช้ หรือใหญ่กว่า ในทีนี้ใช้ขนาด 1280x720 
การตัดเส้นจะใช้โปรแกรม Manga Studio แล้วหลังจากนั้นก็ Save เป็นไฟล์ Adobe Photoshop CS6 

 

 
 

ภาพท่ี 4-1 ภาพการต้ังค่าหน้ากระดาษ 
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เมื่อต้ังค่าหน้ากระดาษแล้วก็เริ่มวาดเลย โดยวาดลงใน Layer แรก เมื่อวาดเสร็จก็เลือก Opacity ที่ Layer แรกแล้ว

จึงสร้าง Layer ที่สองข้ึนมาวาดท่าทางที่ต่อจาก Layer แรกลงไปส่วนไหนท่ีต้องการให้ขยับก็สร้าง Layer ใหม่
แล้ววาดลงไปส่วนไหนท่ีต้องการให้ขยับก็สร้าง Layer ใหม่แล้ววาดลงไป 

 

ภาพท่ี 4-2 ต้ังค่าหน้ากระดาษ 

 

ภาพท่ี 4-3 ตัดเส้นตามรูปท่ีร่างไว้ 
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2. เมื่อวาดเสร็จตามท่ีต้องการแล้วจึงลงสี โดย Save ไฟล์เป็น .Psd น ามาเปิดในAdobe 
Photoshop โดยใช้ Magic Wand Tool แล้วกดปุ่ม Alt+S+M+E เป็นการขยายขอบเขตของการ 
Selection มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดท่ีเราก าหนด เลือกส่วนต่างๆแล้วเทสีลงในแต่ละช่อง 

 

 
ภาพท่ี 4-4 ลงสีตัวละคร 

 

 

ภาพที่ 4-5 กดปุ่ม Alt+S+M+E เพ่ือขยายขอบเขตของการ Selection 
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3. การสร้างภาพฉากหลัง ฉากในเรื่องจะเป็นภาพนิง่ซะส่วนใหญ่ มีการเคล่ือนไหว บ้าง
เพียงเล็กน้อย การท าก็เริ่มจากวาดเส้นลงไปก่อน แล้วก็ลงสีตามคล้ายกับการท าตัวละคร แต่จะใช้ลักษณะ
ของการลงสีแบบท้ิงรอยแปรงลงไปแทน 
 

 
 

ภาพท่ี 4-6 ตัดเส้นฉากให้เรียบร้อย 

 

 
 

ภาพท่ี 4-7 ลงสีฉาก 
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4. น าภาพท่ีวาดไว้ Save แยกกันแบบไม่มีพื้นหลัง ใช้ .PNG แล้ว Import เข้า Adobe 
After Effects จัดเรียง Layer ตามท่ีต้องการ ในการเคล่ือนไหวฉากนั้นส่วนมากจะใช้แค่การ 
ซูมกล้องเข้าและออก หรือไม่ก็แพนกล้องไปทางซา้ยขวา  

 
5. การสร้างภาพเคล่ือนไหวตัวละครจะใช้ท้ังแบบเฟรมต่อเฟรม และขยับจุดหมุนใน After 

Effects ในการ Animate ตัวละครเดินนั้นจะใช้การวาดแบบเฟรมต่อเฟรม วาดท่าทางการเดินท้ังหมด
ประมาณ 8 ภาพ แล้วน ามาเรียงต่อกันโดยเรียงตามการก้าวขาของตัวละคร โดยภาพท่ีได้จะเรียงซ้อนกัน
ตามการก้าวขา  

 
 

ภาพท่ี 4-8 การวางแอนิเมทตัวละคร 
 

6. เมื่อได้การเคล่ือนไหวท่ีต้องการแล้วก็ท าการตัดต่อภาพ โดยอาจจะเพิ่มแสง หรือ 
Effects ต่างๆตามต้องการ แล้วจึงน าไปท าเสียงประกอบในขั้นตอนต่อไป โดยในเรื่องจะมีเสียงพากย์อยู่
บางช่วง ผู้จัดท าได้ท าการอัดเสียงพากย์ประกอบแล้วน าไปตัดต่อในโปรแกรมส าเร็จรูป Samplitude 

 
 
 



 
 

43 
 

 
 

ภาพท่ี 4-9 ภาพการตัดต่อเสียงประกอบโดยใช้โปรแกรม Samplitude 
 

 
 

ภาพท่ี 4-10 ภาพการน าไปตัดต่อในโปรแกรม After Effects 
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7. การ Render ไฟล์ต้ังค่าสกุลไฟล์เป็น .Mov (QuickTime) โดยถ้าต้องการให้ไฟล์มีขนาด
เล็ก สามารถต้ังค่า Format Option เป็นสกุล H.264 แล้วปรับระดับคุณภาพตามท่ีต้องการได้ ถ้า
คุณภาพสูงขนาดไฟล์ท่ีได้ก็จะใหญ่  

 

 
 

ภาพท่ี 4-11 ภาพการเลือกสกุลไฟล์ในการ Render งานออกมา 

 



 

 

บทท่ี  5 

เทคนิคเฉพาะด้าน 
 
การศึกษาขั้นตอนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Manga Studio 5 

โปรแกรม Manga Studio เป็นโปรแกรมท่ีใช้ส ำหรับกำรวำดกำร์ตูน โดยเวอร์ชันท่ี
ผู้จัดท ำใช้เป็นเวอร์ชัน 5 เครื่องมือหลำยชนิดจะคล้ำยกับ Adobe Photoshop ท ำให้เข้ำใจและใช้
งำนได้ไม่ยำก แต่ในส่วนของคุณสมบัติท่ีเสริมเข้ำมำนั้น ทำงโปรแกรม Manga Studio 5 จะมีให้
มำกกว่ำ เช่นมีโครงร่ำงโมเดลคนท่ีเป็น 3 มิติ ส ำหรับคนท่ีฝึกวำดรูปและยังไม่ช ำนำญเรื่องของสัดส่วน
ต่ำงๆ ซึ่งก็มีหลำยท่ำทำงให้เลือก และนอกจำกนี้ยังมีตัวช่วยในกำรท ำกำร์ตูน เช่นลำยสกรีนโทน 
หน้ำท่ีแบ่งช่องตำรำงของกำร์ตูนไว้แล้ว โดยทำงผู้จัดท ำใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกำรวำดภำพ 
Perspective โดยมีข้ันตอนต่ำงๆดังนี้ 

 

 
 

ภำพ 5-1 เปิดโปรแกรม Manga Studio ขึ้นมำ  
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ภำพท่ี 5-2 เปิดใช้งำนค ำส่ัง Create Perspective Ruler 
 

เมื่อต้ังค่ำหน้ำกระดำษตำมท่ีต้องกำรแล้วก็ไปเปิดใช้ค ำส่ัง Create Perspective Ruler 
เพื่ อสร้ำงจุด Perspective โดยไปท่ีแถบเมนู  Layer เลือกท่ี  Ruler และ Create Perspective 
Ruler.. เมื่อคลิกเข้ำไปแล้วก็จะปรำกฏกล่องข้อควำมข้ึนมำให้เลือกว่ำ ต้องกำรจะสร้ำง Perspective 
กี่จุด ในท่ีนี้ทำงผู้จัดท ำเลือกสร้ำงเพียงหนึ่งจุดเท่ำนั้น เสร็จแล้วกดตกลง 
 

 
 

ภำพท่ี 5-3 เลือกว่ำต้องกำรสร้ำง Perspective กี่จุด 
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เมื่อกดตกลงแล้วก็จะปรำกฏเส้นขึ้นมำ ซึ่งเส้นเหล่ำนี้ เป็นตัวก ำหนดทิศทำงของ 
Perspective เรำสำมำรถต้ังค่ำได้ โดยคลิกท่ีเส้นก็จะมีจุดขึ้นมำ สำมำรถปรับระยะ , ควำมกว้ำงได้
ตำมท่ีเรำต้องกำร ทำงผู้จัดท ำมีแบบภำพตึกแถวท่ีใช้เป็นตัวอย่ำงคร่ำวๆในกำรท ำงำนครั้งนี้ จึงน ำมำ
เปิดควบคู่กันไปด้วย เพื่อควำมสมจริงของฉำก 

 

 
 

ภำพท่ี 5-4 ก ำหนดทิศทำงของเส้น Perspective  
 

เมื่อก ำหนดได้จุดท่ีต้องกำรแล้วเรำสำมำรถลำกเส้นตำมได้เลย โดยเลือกท่ีเครื่องมือรูป
ดินสอ (Pencil) เมื่อเรำลำกเส้น เส้นจะไปตำมทิศทำงของ Perspective ท่ีเรำก ำหนดไว้ ซึ่งท ำให้
สะดวกมำก เพรำะไม่ต้องกลัวเส้นจะไม่ตรงหรือบิดเบี้ยว เหมือนกับเรำใช้ไม้บรรทัดในกำรลำกเส้น 
เป็นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรวำดฉำกประเภทตึกต่ำงๆ เมื่อได้โครงร่ำงตึกตำมท่ีต้องกำรแล้วจึงมำ
เก็บรำยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
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ภำพท่ี 5-5 วำดโครงร่ำงตึกแถวเรียบร้อย 
 

สังเกตได้ว่ำเส้นท่ีอยู่ในแนวเดียวกับเส้น Perspective จะตรงและไปในทิศทำงเดียวกัน
ท้ังหมด เมื่อได้โครงร่ำงตำมท่ีต้องกำรแล้ว เรำสำมำรถบันทึกไฟล์ได้หลำยสกุล หรือจะบันทึกเป็นสกุล 
Adobe Photoshop (.Psd) ก็ได้ เพื่อน ำไปลงสีในขั้นตอนต่อไป  

 

 
 

 ภำพท่ี 5-6 สำมำรถบันทึกไฟล์ได้หลำกหลำย 
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เมื่อบันทึกไฟล์เรียบร้อยแล้ว ก็สำมำรถน ำมำเปิดในโปรแกรม Adobe Photoshop และ
เริ่มท ำกำรลงสีในขั้นตอนต่อไปได้ ก็จะได้ภำพท่ีสมบูรณ์ 
 

 
 

ภำพท่ี 5-7 น ำมำลงสีในโปรแกรม Adobe Photoshop  
 



 

บทท่ี  6 

ผลการด าเนินการ ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 
 

 
ผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานผ่านไปได้ด้วยดีตามท่ีก าหนดไว้ แต่มีบางกระบวนการท่ีเกิดความ
คลาดเคล่ือน ท าให้ระยะเวลาล่าช้ากว่าตารางท่ีก าหนดไว้ สาเหตุหลักมาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนกะทันหัน
เวลาท างาน รวมไปถึงความไม่ช านาญในการวาดภาพเฟรมต่อเฟรม จึงท าให้เสียเวลาไปมาก ท าให้
งานบางส่วนต้องมีการปรับเปล่ียนไป เพื่อให้ทันต่อการท างานในหลายๆขั้นตอน แต่ท้ายท่ีสุดก็มีการ
ปรับปรุงและแก้ไข ท าให้ผลงานส าเร็จออกมาได้ 

 

 
ภาพท่ี 6-1 ผลการด าเนินงาน ชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 6-2 ผลการด าเนินงาน ชุดท่ี 2 
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 ภาพท่ี 6-3 ผลการด าเนินงาน ชุดท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

ข้อจ ากัด 
ข้อจ ากัดท่ีเป็นปัญหาหลักในการท างานเลยคือ การไม่ช านาญในการวาดภาพแบบ เฟรม

ต่อเฟรม ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า บางครั้งวาดออกมาแล้วไม่ตรงกับท่ีต้องการ การเคล่ือนไหวไม่ดี ก็
ต้องวาดใหม่ท้ังหมด ต้องจัดการเวลาในการท างานให้ดี และท่ีเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือการหาเสียง
ประกอบ ซึ่งส่วนมากไม่ค่อยตรงกับท่ีต้องการ เมื่อน ามาตัดต่อเองแล้วเสียงไม่เข้ากัน ต้องใช้เวลาใน
การหาอยู่นานจนได้เสียงประกอบท่ีพอใจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการท างานควรแบ่งเวลาการท างานให้ดี ควรเผ่ือเวลาไว้เผ่ือเกิดปัญหาด้วย 
2. ควรท างานให้ตรงตามเวลาท่ีต้ังไว้ หรือเกินกว่านั้น เพื่อท่ีจะได้ไม่ล าบากในช่วง

หลัง 
3. ส่งงานให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดูความคืบหน้าอย่างสม่ าเสมอ 
4. เมื่อเกิดปัญหาหรือมีส่ิงท่ีท าไม่ได้ให้ปรึกษาเพื่อน หรืออาจารย์เพื่อท่ีจะได้ช่วยหา

วิธีแก้ไข 
5. น าส่ิงท่ีคณะกรรมการผู้ตรวจแนะน าและคิดว่าสมารถมาประยุกต์ใช้กับงานของเรา

ได้ มาปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดีมากขึ้น  
6. ในการจัดเก็บไฟล์ควรแยกหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสะดวก

และรวดเร็วในการหาไฟล์งาน 
7. หมั่นส ารองไฟล์งานอยู่เสมอ และควรแยกเก็บไว้หลายๆท่ีเพื่อป้องกันเหตุไม่คาด

ฝันท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
8. ควรหมั่นฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอ 

 



 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
ธ ำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์สกุล. กำรเขียนสตอรี่บอร์ด : Storyboarding. นครปฐม : มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์, 2554. 
ธ ำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์สกุล. กำรออกแบบตัวละคร : Character Design. นครปฐม : มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์, 2555. 
Animation–Sakonrat: หลักพื้นฐำน 12 ข้อของแอนิเมชัน, [online], Available form 

http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html [12,02,2556] 
Surapon Boonlue: หลักพื้นฐำน 12 ข้อของแอนิเมชัน, [online], Available form 

http://www.slideshare.net/SuraponBoonlue/12-23365083 [23,06,2556] 
………………...………………..………………..………………..………………..………………..………………..……. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
Williams, Richard. The Animator's Survival Kit : A Manual of Methods, Principles and 

Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet 
Animators. United Kingdom : Faber & Faber, 2009. 

………………...………………..………………..………………..………………..………………..………………..……. 
 


	หน้าปก
	ใบอนุมัติ
	บทคัดย่อ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บทที่ 6
	บรรณานุกรม



