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13490137:  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
เรื่อง:  อาหารเช้ามื้อสุดท้าย (The Last Breakfast) 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลงาน Animation ท่ีมีเนื้อเรื่องแฝงไว้ด้วย
ข้อคิด และคติสอนใจในแนวทางการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน เกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใจคน
อื่นให้ท าในส่ิงท่ีเราต้องการ เพราะการเบียดเบียนผู้อื่นจะท าให้เกิดผลเสียท้ังตัวเราและผู้อื่น จึง
ต้องการเสนอข้อคิดผ่านส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้การแสดงออกของตัวละคร มุมกล้อง 
และแสงในการสร้างบรรยากาศให้เรื่องราว 

การศึกษาและทดลองจุลนิพนธ์นี้ ท าให้ได้ผลงานการ์ตูน ความยาว 3.35 นาที เป็นแนว
การ์ตูน 3D ผสมผสานกับ 2D ตัวละครเป็นคนสองคนท่ีพยายามต่อสู้กับความชอบท่ีต่างกัน จากการ
ท างานในครั้งนี้ท าให้เกิดการพัฒนาตัวเองในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านความคิด และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การสร้าง Model และการท า Texture รวมท้ังการ Composite ท้ังหมดนี้สามารถน าประสบการณ์
ไปใช้ในการท างานจริงได้โดยเรื่องนี้จะท า 
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บทท่ี  1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ภาพยนตร์ Animation ถือว่าเป็นส่ือสารมวลชนอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลและผลกระทบต่อ
ผู้คนและสังคม ผู้ชมส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กและเยาวชน ท่ีจะรับรู้เนื้อหาสาระ ซึมซับอารมณ์
ความรู้สึกท่ีผู้ผลิตน าเสนอ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท่ีส า คัญท่ีควรสร้างสรรค์ผลงานให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับคุณลักษณะ และพัฒนาการของเด็ก รวมท้ังทัศนคติและค่านิยม  ตลอดจนวัฒนธรรม
ไทย แม้ว่าเรื่องราวเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นสากลก็ตาม  จึงเกิดความสนใจท่ีจะสร้างงาน Animation 
ท่ีมีเนื้อเรื่องแฝงไว้ด้วยข้อคิด และคติสอนใจในแนวทางการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน เกี่ยวกับ
เรื่องของการบังคับใจผู้อื่นให้ท าในส่ิงท่ีเราต้องการ เพราะการเบียดเบียนผู้อื่นจะท าให้เกิดผลเสียท้ังตัว
เราและผู้อื่น จึงต้องการเสนอข้อคิดผ่านส่ือภาพยนตร์ 3D Animation โดยใช้การแสดงออกของตัว
ละคร มุมกล้อง และแสงในการสร้างบรรยากาศให้เรื่องราว 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ชมได้ข้อคิดว่า คนเราอย่าบังคับผู้อื่นให้ท าตามใจตน เพราะจะเกิดผลเสีย 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยภาพเคล่ือนไหว โดยไม่มีบทพูด 
3. เพื่อพัฒนาการด าเนินเรื่องในภาพยนตร์ส้ัน 3 มิติ ให้เกิดความเข้าใจในเวลาท่ีจ ากัด 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

โครงการจุลนิพนธ์นี้มีลักษณะเป็นภาพยนตร์ส้ัน 3D Animation แนวตลกขบขัน เวลา
ประมาณ 2-3 นาที โดยเรื่องนี้จะท าเป็นประเภทการ์ตูน 3D ตัวละครเป็นคนสองคนท่ีพยายามต่อสู้
กับความชอบท่ีต่างกัน นอกจากจะเน้นการสร้าง Model และการท า Texture แล้ว ในทางเทคนิค
ยังให้ความส าคัญมากในส่วนการ Compositing เพื่อให้ภาพรวมออกมามีความสวยงาม  

โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้ในโครงการ  
1. โปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Maya ใช้ในการสร้าง Model ตัวละคร, ฉากและ

องค์ประกอบอื่น  ๆ  
2. โปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Mudbox ใช้ในการสร้าง Texture ตัวละคร, ฉาก

และองค์ประกอบอื่น  ๆ  
3. โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe After Effects ใช้ในการ Compositing เรื่องราว

ท้ังหมด 
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ขั้นตอนการศึกษา 
1. หาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานการ์ตูน Animation 
2. ศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะน ามาท าเป็นการ์ตูน Animation 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  และรูปแบบงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ออกแบบโครงเรื่องท่ีบอกถึงเนื้อหาเรื่องราวทุกอย่างของผลงาน 
5. จัดท า Script ของเนื้อเรื่อง 
6. ลงมือปฏิบัติ (ออกแบบตัวละคร, Storyboard, Model, Animate, Composite) 
7. จัดท าเสียงประกอบและดนตรีประกอบ เพื่อสร้างอารมณ์ให้ชัดเจน 
8. ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน Animation 
9. ปรับปรุงและตกแต่งผลงานให้มีความสมบูรณ์ท่ีสุด 
10. จัดท าเอกสาร รายงานผลการด าเนินงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถถ่ายทอดเนื้อเรื่อง และข้อคิดของการบังคับผู้อื่นให้ท าตามใจตน ให้ผู้ชม
เข้าใจได้ 

2. มีทักษะท่ีเพิ่มข้ึนในการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยภาพเคล่ือนไหว โดยไม่มีบทพูดได้ 
3. สร้างผลงาน Animationขนาดส้ันให้มีความเข้าใจได้ 
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เนื้อเร่ืองย่อ 
ณ ร้านอาหารในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง เป็นร้านขายอาหารเช้าท่ีขึ้นช่ือเรื่องไส้กรอกเนื้อ

ท่ีสุด ทุกคนท่ีมาท่ีร้านจะต้องได้ล้ิมลองไส้กรอกท่ีขึ้นช่ือนี้ มันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของ
เจ้าของร้าน ด้วยความท่ีเธอเป็นหญิงแก่ท่ีสูงวัย เธอจึงมีนิสัยท่ีชอบเจ้ากี้เจ้าการคนอื่น  เธอจะต้อง
คะยั้นคะยอให้ลูกค้าล้ิมรสไส้กรอกของเธอให้ได้ ซึ่งก็เป็นไปตามท่ีเธอคาดหวังทุกราย ยกเว้นลูกค้าคน
หนึ่ง เป็นชายร่างผอมสูง เขามากินท่ีร้านเธอเป็นครั้งแรก เจ้าของร้านไม่รีรอท่ีจะเข้าไปแนะน าไส้
กรอกเนื้อแสนอร่อยของเธอ แต่ลูกค้าคนนี้กลับไม่สนใจในส่ิงท่ีเธอเสนอ เขาก้มหน้าก้มตาดูเมนูท่ีเป็น
ผักอย่างเดียว เจ้าของร้านรู้สึกโกรธมากไม่ว่าจะคะยั้นคะยอยังไง เขาก็ไม่สนใจท่ีจะลองไส้กรอกเนื้อ
ของเธอเลย แต่เขากลับส่ังเมนูสลัดผัก ท่ีดูแล้วยังไงไส้กรอกของเธอก็อร่อยกว่าแน่นอน  ถึงอย่างนั้น
เจ้าของร้านก็ไม่ยอมแพ้ ในระหว่างท่ีเธอก าลังท าสลัดผักอยู่นั้น  เธอก็เกิดนึกวิธีให้ชายคนนั้นกินไส้
กรอกเนื้อของเธอให้ได้  โดยเอาผักมาห่อไส้กรอกเนื้อของเธอไว้แล้วดับกล่ินด้วยเครื่องเทศต่าง ๆ  
ทันใดนั้นเธอก็รีบท าไส้กรอกสูตรใหม่ทันทีแล้วรีบน าไปเสิร์ฟให้ลูกค้าคนนั้น พร้อมกับถือเมนูพิเศษ 
นั้นก็คือ ไส้กรอกมังสวิรัติ ซึ่งท่ีแท้มันก็คือไส้กรอกเนื้อธรรมดาท่ีเธอน าผักมาห่อไว้ แล้วดับกล่ินด้วย
สารพัดเครื่องเทศ พร้อมท้ังบรรยายสรรพคุณต่าง ๆ จากลูกค้าท่ีท าหน้าค้ิวขมวดในตอนแรกถึงกลับ
คล้อยตามเธอเลยทีเดียว เขาตกลงยอมกินไส้กรอกมังสวิรัติของเธอ เขาบรรจงค่อย ๆ หันไส้กรอกเป็น
ช้ินเล็ก  ๆ  หลังจากนั้นเขาจึงเอาเข้าปากแล้วค่อย ๆ เค้ียวไปพร้อมกับการลุ้นของเจ้าของร้าน ว่าเธอ
จะท าให้เขาติดใจไส้กรอกของเธอได้ส าเร็จไหม ทันทีท่ีเขากลืนไส้กรอกลงคอไปค าแรก สีหน้าของเขา
รู้สึกดีและพอใจในรสชาติอาหารมาก ท าให้เจ้าของร้านอดแสดงอาการพึงพอใจไม่ได้ แต่ทันใดนั้นเอง 
ตัวของผู้ชายคนนั้นก็มีอาการผิดปกติขึ้น ตาของชายคนนั้นลุกวาวเป็นสีแดง เพียงช่ัวพริบตาเดียวร่าง
เจ้าของร้านก็หายไป ตามมาด้วยเสียงของมนุษย์หมาป่า ท่ีดังก้องร้านในเช้าวันนั้น 
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แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการสร้างผลงาน Animation ได้มีการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนเรื่องราวให้มีความสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น และสามารถส่ือสารให้ผู้ชมเข้าใจในเรื่องราวนั้นมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับผลงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบผลงาน ให้งานออกมามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
 
แนวคิด 

การสร้างผลงาน Animation เรื่องนี้มีแนวคิดมาจากส านวนสุภาษิตสอนใจว่า ข่มเขาโค
ขืน หมายถึง การบังคับขืนใจผู้อื่นให้ท าตามท่ีตนต้องการ เช่น บังคับวัวให้กินหญ้าแก่ ตามอารมณ์เรา
เหมือนข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า 
 
ทฤษฎีความรู้ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อให้ผลงานมีความสมเหตุสมผล และมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการศึกษา
ทฤษฎีต่างๆ มาใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างผลงาน ตัวอย่างเช่น  

ทฤษฎีสี 
สีเป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญท่ีใช้ในการส่ือความหมาย และอารมณ์ มีความส าคัญใน

งานออกแบบ เพราะนอกจากจะท าให้ภาพหรือส่ิงต่าง ๆ มีความสดใส สวยงาม น่าสนใจแล้ว ยังช่วย
ในการส่ือความหมายให้เข้าใจถูกต้องตรงตามความต้องการ สีต่างๆนั้นมีอยู่มากมายแหล่งก าเนิดของสี
และวิธีการผสมของสี ตลอดจนความรู้สึกท่ีมีต่อสีของมนุษย์แต่ละกลุ่มย่อมไม่เหมือนกัน สีต่างๆท่ี
ปรากฏนั้นย่อมเกิดขึ้นจากแม่สีในลักษณะท่ีแตกต่างกันตามชนิดและ ประเภทของสีนั้น  

1. วงจรสี (Color Wheel) คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกันเป็นคู่ เริ่มต้ังแต่ 
แม่สี 3 สี แล้วเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมา จนครบวงจร จะได้สีท้ังหมด 12 สี ซึ่งแบ่งสีเป็น 3 ขั้น ถ้าเรารู้จัก
หลักการเบ้ืองต้นของสี จะท าให้เราสามารถเขียน ระบาย หรือ เลือกประยุกต์ใช้สี เพื่อสร้างความสุข
ในการด าเนินวิถีชีวิตของเราได้ดีขึ้น นักวิชาการสาขาต่างๆ ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องสี จนเกิดเป็นทฤษฎีสี 
ตามหลักการของนักวิชาการ ดังนี้ แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม มี 3 สี 
คือ สีแดง สีเหลือง สีน้ าเงิน และแม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีท่ีได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดย
กระบวนทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ าเงิน แม่สีวัตถุธาตุ เมื่อน ามาผสมกันตาม
หลักเกณฑ์ จะท าให้เกิด วงจรสี ซึ่งเป็นวงสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแม่สีวัตถุธาตุเป็นสีหลัก
ท่ีใช้งานกันท่ัวไป ในวงจรสี จะแสดงส่ิงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

สีขั้นที ่1 คือ แม่สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ าเงิน 
สีขั้นที ่2 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน จะท าให้เกิดสี

ใหม่ 3 สี ได้แก่ สีแดงผสมกับสีเหลือง ได้สีส้ม สีแดงผสมกับสีน้ าเงิน ได้สีม่วง สีเหลืองผสมกับสีน้ าเงิน 
ได้สีเขียว 
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สีขั้นที ่3 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นที่ 1 ผสมกับสีขั้นที่ 2 ในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน จะได้สีอื่นๆอีก 
6  สี คือ สีแดงผสมกับสีส้ม ได้สีส้มแดง สีแดงผสมกับสีม่วง ได้สีม่วงแดง สีเหลืองผสมกับสีเขียว ได้สี
เขียวเหลือง สีน้ าเงินผสมกับเขียวได้สีเขียวน้ าเงิน สีน้ าเงินผสมกับสีม่วง ได้สีม่วงน้ าเงิน สีเหลืองผสม
กับสีส้ม ได้สีส้มเหลือง  

สีมีคุณสมบัติท่ีท าให้เกิดความกลมกลืน หรือขัดแย้งได้ สีสามารถขับเน้นให้ให้เกิดจุดเด่น 
และการรวมกันให้เกิดเป็นหน่วยเดียวกันได้  เราในฐานะผู้ใช้สีต้องน าหลักการต่างๆ ของสีไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง กับเป้าหมายในงาน  เพราะสีมีผลต่อการออกแบบ คือ  

สร้างความรู้สึก สีให้ความรู้สึกต่อผู้พบเห็นแตกต่างกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 
และภูมิหลัง ของแต่ละคน สีบางสีสามารถรักษาบ าบัดโรคจิตบางชนิดได้ การใช้สีภายใน หรือ
ภายนอกอาคาร จะมีผลต่อการ สัมผัส และสร้างบรรยากาศได้  

สร้างความน่าสนใจ สีมีอิทธิพลต่องานศิลปะการออกแบบ จะช่วยสร้างความประทับใจ 
และความน่าสนใจเป็นอันดับแรกท่ีพบเห็น  
สีบอกสัญลักษณ์ของวัตถุ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ หรือภูมิหลัง เช่น สีแดงสัญลักษณ์ของไฟ หรือ   
อันตราย สีเขียวสัญลักษณ์แทนพืช หรือความปลอดภัย เป็นต้น  
สีช่วยให้เกิดการรับรู้ และจดจ า งานศิลปะการออกแบบต้องการให้ผู้พบเห็นเกิดการจดจ า ในรูปแบบ 
และผลงาน หรือเกิดความประทับใจ การใช้สีจะต้องสะดุดตา และมีเอกภาพ 

 
ภาพที่ 2-1    ภาพวงจรสีจากการผสมกันของแม่สีท้ัง 3 ขั้น 
ท่ีมา:    การจัดการความรู้ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์มทร.ธัญบุรี. สีและการส่ือความหมายใน
อารมณ์ต่าง ๆ. เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556 เข้าถึงได้จาก http://www.km- web.rmutt.ac.th/? 
p=98 
 

2. จิตวิทยาสีกับความรู้สึก ( Psychology of Color) ทางด้านจิตวิทยา สี 
เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกและมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ สีต่างๆจะให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึง
มักใช้สีเพื่อส่ือความรู้สึกและความหมายต่างๆ สามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ 
 สีแดง ให้ความรู้สึกอันตราย เร่าร้อน รุนแรง มั่นคง อุดมสมบูรณ์ 
 สีส้ม ให้ความรู้สึกสว่าง เร่าร้อน ฉูดฉาด 
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 สีเหลือง ให้ความรู้สึกสว่าง สดใส สดช่ืน ระวัง 
 สีเขียว ให้ความรู้สึกงอกงาม พักผ่อน สดช่ืน 
 สีน้ าเงิน ให้ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย สง่างาม ทึม 
 สีม่วง ให้ความรู้สึกหนัก สงบ มีเลศนัย 
 สีน้ าตาล ให้ความรู้สึกเก่า หนัก สงบเงียบ 
 สีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด ใหม่ สดใส 
 สีด า ให้ความรู้สึกหนัก หดหู่ เศร้าใจ ทึบตัน 
 สีทองเงินและสีมันวาว แสดงถึงความรู้สึกมั่นคง 
 สีด ากับสีขาว แสดงถึงความรู้สึกทางอารมณ์ท่ีถูกกดดัน 
 สีเทาปานกลาง แสดงถึงความนิ่งเฉย สงบ 
 สีเขียวแก่ผสมสีเทา แสดงถึงความสลด รันทดใจ ชรา 
 สีสดและสีบาง ๆ ทุกชนิด แสดงความรู้สึก กระชุ่มกระชวย แจ่มใส 

3. วรรณะของสี (Tone of Color) คือ ความแตกต่างของสีแต่ละกลุ่ม ใน
วงจรสีโดยแบ่งตามความรู้สึกด้านอุณหภูมิ สีท่ีให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสี
เย็น 7 สี ซึ่งแบ่งท่ีสีม่วงกับสีเหลืองซึ่งเป็นได้ท้ังสองวรรณะ นอกจากแต่ละสีจะสร้างความรู้สึกด้วย
ตนเองแล้ว เมื่อน ามาใช้ร่วมกันเรายังสามารถแบ่งสีออกเป็น 2 วรรณะ เพื่อสร้างอารมณ์ท่ีแตกต่างกัน
ออกไปเมื่อใช้งานร่วมกันได้อีกคือ  
 วรรณะสีร้อน (Warm Tone Color) ประกอบด้วยสีเหลือง สีส้ม
เหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสีม่วง สีใน วรรณะร้อนนี้จะไม่ใช่สีสดๆ ดังท่ีเห็นในวงจรสีเสมอไป 
เพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสีแตกต่างไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก  ถ้าหากว่าสีใด  ค่อนข้างไป
ทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน้ าตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน สีกลุ่มนี้เมื่อใช้ในงานจะ
รู้สึกอบอุ่น ร้อนแรง สนุกสนาน 
 วรรณะสีเย็น (Cool Tone Color) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียว
เหลือง สีเขียว สีเขียวน้ าเงิน สีน้ าเงิน สีม่วงน้ าเงิน และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ าเงิน 

 
ภาพที่ 2-2    ภาพการแบ่งสีออกเป็นสีโทนร้อนและสีโทนเย็น 
ท่ีมา:    การจัดการความรู้ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์มทร.ธัญบุรี. สีและการส่ือความหมายใน
อารมณ์ต่าง ๆ. เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556 เข้าถึงได้จาก http://www.km- web.rmutt.ac.th/? 
p=98 
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และสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็นดังเช่น สีเทา สีด า สีเขียวแก่ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วง
อยู่ท้ังวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ถ้าอยู่ในกลุ่มสีวรรณะร้อนก็ให้ความรูสึกร้อนและถ้า อยู่ในกลุ่มสี
วรรณะเย็นก็ให้ความรู้สึกเย็นไปด้วย สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นสีได้ท้ังวรรณะร้อนและวรรณะเย็น สี
กลุ่มนี้เมื่อใช้งานจะได้ความรู้สึกสดช่ืน เย็นสบาย 

Principles of Animation 
การท า Animation จ าเป็นท่ีจะต้องน าหลักการเบื้องต้นในการสร้างผลงาน Animation   

เพื่อใช้สร้างภาพเคล่ือนไหว ภาพนิ่งเหล่านั้นให้มีชีวิตขึ้น มีความสมจริงและเป็นธรรมชาติ ตรงตาม
จังหวะการเคล่ือนไหวจริง หลักการเบ้ืองต้นในการสร้างผลงาน Animation มี 12 ขอ ดังนี้ 

1. Timing and Spacing คือ เรื่องของเวลา การเคล่ือนไหวทุกอย่างมี
ระยะเวลาหรือความเร็วของตัวมันเอง ซึ่งในการ animate เราจ าเป็นท่ีจะต้องรู้ระยะเวลาของแต่ละ
ท่าทางว่าใช้เวลากี่วินาที หรือ กี่เฟรม ซึ่งเรื่องนี้จะรู้ได้ด้วยการหมั่นสังเกต และอาจะใช้อุปกรณ์เสริม 
เช่น นาฬิกาจับเวลาช่วยด้วย 

 
ภาพที่ 2-3    ภาพ Timing and Spacing 
ท่ีมา:    การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความรัก ความร้าย. หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของการท า Animati 
on. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sujaridangtako/hna-erek/1-2-xeksar-thi-keiywkhxng 
 

2. Ease In and Out (or Slow In and Out) คือ อัตราเร็ว อัตราเร่ง 
เช่นแขนของคนท่ีเดินไปมา จังหวะท่ีแขนเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าสุด หรือข้างหลังสุด แขนจะเคล่ือนท่ีช้า
ลง เรื่องของ ease in/ease out จะช่วยอย่างมากในเรื่องของการบอกน้ าหนักของส่วนต่างๆ หรือ
เรื่องของแรงเหวี่ยง 

 
ภาพที่ 2-4    ภาพ Ease In and Out 
ท่ีมา:    การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความรัก ความร้าย. หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของการท า Animati 
on. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sujaridangtako/hna-erek/1-2-xeksar-thi-keiywkhxng 
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3. Arcs คือ การเคล่ือนท่ีเป็นเส้นโค้ง เช่นการเหวี่ยงแขน จะเห็นชัดว่า
เส้นทางการเคล่ือนท่ีเป็นเส้นโค้งค่ะ ดังนั้นเวลา animate ใน graph editor ควรจะให้เส้นกราฟเป็น 
curve มากกว่าท่ีจะเป็น linear 

 
ภาพที่ 2-5    ภาพ Arcs 
ท่ีมา:    การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความรัก ความร้าย. หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของการท า Animati 
on. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sujaridangtako/hna-erek/1-2-xeksar-thi-keiywkhxng 
 

4. Anticipation คือ จะท าอะไรต้องมีเหตุ ในการ animate ก็ถ้าจะให้ตัว
ละครขว้างของไปให้ไกลๆ ต้องมีการเหวี่ยงแขนไปข้างหลังก่อนเพื่อรวบรวมแรง ก่อนท่ีจะเหวี่ยงเพื่อ
ส่งบอลมาข้างหน้า 

 
ภาพที่ 2-6    ภาพ Anticipation 
ท่ีมา:    การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความรัก ความร้าย. หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของการท า Animati 
on. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sujaridangtako/hna-erek/1-2-xeksar-thi-keiywkhxng 
 

5. Exaggeration เป็นการสร้างการเคล่ือนไหวให้ดูเกินจริง เพราะจะ
สร้างความรู้สึกร่วมให้กับผู้ชมได้ดี ส่ือสารได้ชัดเจน  
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ภาพที่ 2-7    ภาพ Exaggeration 
ท่ีมา:    การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความรัก ความร้าย. หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของการท า Animati 
on. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sujaridangtako/hna-erek/1-2-xeksar-thi-keiywkhxng 
 

6. Squash and Stretch การบี้แบนลงหรือการยืดออกของวัตถุ องค์
ประกอบนี้จะแสดงว่า วัตถุนั้นมีความแข็งหรืออ่อนเพียงใด 

 
ภาพที่ 2-8    ภาพ Squash and Stretch 
ท่ีมา:    การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความรัก ความร้าย. หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของการท า Animati 
on. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sujaridangtako/hna-erek/1-2-xeksar-thi-keiywkhxng 
 

7. Secondary Action การกระท ารอง หรือการเคล่ือนท่ีรอง เช่น การ 
animate ตัวละครเดิน ขาก้าวก็คือการเคล่ือนท่ีหลัก แต่เส้ือผ้า ผม ท่ีปลิวไปตามแรงเหวี่ยงของการ
เดินคือการเคล่ือนไหวรอง  

 
ภาพที่ 2-9    ภาพ Secondary Action 
ท่ีมา:    การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความรัก ความร้าย. หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของการท า Animati 
on. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sujaridangtako/hna-erek/1-2-xeksar-thi-keiywkhxng 
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8. Follow Through and Overlapping Action คือการกระท าท่ีเป็น
ผลมาจากการกระท าหลัก เช่นเวลาขว้างบอล เมื่อมือปล่อยลูกบอลออกไปแล้ว ข้อมือจะพับลง และ
จะกระดกกลับขึ้นมาเล็กน้อย อันเป็นผลจากแรงท่ีส่งออกไป ส่วน Overlapping action นั้นจะ
คล้ายๆ กับการส่งทอดของแรง 

 
ภาพที่ 2-10    ภาพ Follow Through and Overlapping Action 
ท่ีมา:    การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความรัก ความร้าย. หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของการท า Animati 
on. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sujaridangtako/hna-erek/1-2-xeksar-thi-keiywkhxng 
 

9. Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action การท า 
animation ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการท างานอยู่ 2 แบบ คือ 

9.1 Straight ahead animation ซึ่งก็คือการ animate แบบท าที
ละเฟรม เดินหน้าไปเรื่อย 

9.2 Pose-to-pose action ซึ่งก็คือการท า animation แบบใช้ key 
frame ท่ีนิยมท ากันอยู่ 

 
ภาพที่ 2-11    ภาพ Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action 
ท่ีมา:    การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความรัก ความร้าย. หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของการท า Animati 
on. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sujaridangtako/hna-erek/1-2-xeksar-thi-keiywkhxng 
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10. Staging คือ acting หรือท่าทางการแสดง animator ก็เหมือน

นักแสดงคนหนึ่ง เพียงแต่เขาไม่ได้แสดงท่าทางด้วยตัวเขาเอง  

 
ภาพที่ 2-12    ภาพ Staging 
ท่ีมา:    การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความรัก ความร้าย. หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของการท า Animati 
on. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sujaridangtako/hna-erek/1-2-xeksar-thi-keiywkhxng 
 

11. Appeal คือ เสน่ห์ของตัวละคร หรือสามารถสร้างความประทับใจให้
คนดูได้  

 
ภาพที่ 2-13    ภาพ Appeal 
ท่ีมา:    การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความรัก ความร้าย. หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของการท า Animati 
on. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sujaridangtako/hna-erek/1-2-xeksar-thi-keiywkhxng 
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12. Personality คือ การสร้างบุคลิก นิสัย สร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวละคร 
เนื่องจากจะส่งผลถึงรูปแบบการเคล่ือนไหวด้วย 

 
ภาพที่ 2-14    ภาพ Personality 
ท่ีมา:    การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ความรัก ความร้าย. หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของการท า Animati 
on. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sujaridangtako/hna-erek/1-2-xeksar-thi-keiywkhxng 
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ผลงานที่เก่ียวข้อง 
กรณีศึกษาที่ 1 
ช่ือผลงาน :    Ratatouille พ่อครัวตัวจี๊ด หัวใจคับโลก 
ผลิตโดย :    พิกซาร ์Animation สตูดิโอ 

เป็นเรื่องราวของหนูท่ีแสนทะเยอทะยาน ตลอดชีวิตของเขา เรมี่ มีพรสวรรค์ด้านกล่ิน
อันเป็นเยี่ยม และเขาก็มีความฝันท่ีแปลกประหลาดท่ีสุดส าหรับหนูตัวหนึ่ง ความปรารถนาอยากจะ
ท าอาหารในภัตตาคารช้ันน า ท าให้เรมี่ไม่เคยหวาดหวั่น ต่อปัญหาของการพยายามสร้างท่ีทางของ
ตัวเอง ในโลกของอาชีพที่เกลียดกลัวหนูเป็นท่ีสุด อีกท้ังแรงกระตุ้นของครอบครัว ท่ีอยากให้เขาพอใจ
กับวิถีชีวิตการคุ้ยหาเศษอาหารตามขยะ ของหนูท่ัว ๆ ไป มีเพียงความใฝ่ฝันท่ีเต็มไปด้วยแฟลมเบกับ
โซเท แต่เมื่อโชคชะตาบันดาลให้เรมี่ได้หล่นปุ๊ ลงในภัตตาคารปารีเซียงท่ีโด่งดัง ด้วยช่ือของเชฟใน
ดวงใจของเขา เชฟ ออกุส กัสโตว์ เจ้าของคติ "ใคร ๆ ก็ท าอาหารได้" ท่ีเป็นแรงบันดาลใจของเรมี่
เสมอมา ในไม่ช้า เขาก็พบว่าการถูกค้นพบในห้องครัว อาจเส่ียงอันตรายสุด ๆ ถ้าคุณมีหนวดและหาง 
ในขณะท่ีความฝันของเรมี่ดูเหมือนจะสลายไปในอากาศ เขากลับพบส่ิงท่ีเขาต้องการ นั่นคือเพื่อนท่ีจะ
เช่ือในตัวเขา 

 
ภาพที่ 2-15    ภาพตัวอย่างโปสเตอร์หนัง Ratatouille พ่อครัวตัวจี๊ด หัวใจคับโลก 
ท่ีมา:    Ahashare.com. Ratatouille (2007) Dual Audio. เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556 เข้าถึง
ได้จาก http://www.ahashare.com/torrents-details.php?id=117918 
 

 เด็กท้ิงขยะขี้อายของภัตตาคาร ผู้ก าลังจะถูกไล่ออกจากงาน ตอนนี้ เมื่อไม่มีอะไรจะเสีย
อีกแล้ว เรมี่และ ลิงกวินี่ ก็สานสายสัมพันธ์มิตรภาพแน่นปึ้ก โดยมีร่างกายท่ีเงอะงะงุ่มง่ามของลิงกวินี่ 
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เป็นตัวถ่ายทอดสมองท่ีสร้างสรรค์ของเรมี่ ซึ่งจะท าให้นครปารีสต้องตะลึง และน าพวกเขาไปสู่การ
ผจญภัยเหลือเช่ือ ท่ีเต็มไปด้วยการหักมุมน่าขัน เรื่องสะเทือนใจ และชัยชนะท่ีน่าประหลาดใจ ซึ่งพวก
เขาไม่มีวันไปถึงได้ หากขาดกันและกันความใฝ่ฝันของเขาคือการเป็นสุดยอดพ่อครัวมือหนึ่ง 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
 ภาพและแสงใน Animation เรื่องนี้มีความสวยงามและโดดเด่น รวมท้ังเนื้อเรื่องท่ีมีการ
สอดแทรกไปด้วยมุขเล็กๆหลายจุด มีการสร้างอาหารท่ีท าให้อาหารดูน่ารับประทาน Character มี
การออกแบบให้ตัวละครมีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกัน เนื้อเรื่องแฝงแง่คิดและคติสอนใจได้อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ เสียงพากย์เข้ากับตัวละครได้เป็นอย่างดี ส่ืออารมณ์กับผู้ชมได้ ดนตรีประกอบเข้า
กับเนื้อหาของเรื่อง  

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
การเคล่ือนไหวในการท าอาหารและลักษณะท่าทางในการชิมอาหารของตัวละคร 

สามารถน ามาเป็นแบบอย่างในการแอนิเมทตัวละครได้ การออกแบบอาหารให้ดูน่ารับประทานท้ังการ
ใช้ลวดลายและการใช้แสง เป็นตัวอย่างท่ีดีในการท าให้อาหารดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น เพื่อความรวดเร็ว
ในการสร้างตัวละคร พิกซาร์จึงท าให้ตัวละครที่เป็นคนท้ังหมดไม่มีนิ้วเท้า เป็นเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการ
ออกแบบตัวละครเพื่อความรวดเร็วในการสร้างงานได้  การใช้มุมกล่องในเรื่องมาเป็นแนวทางในการ
การแฝงลูกเล่นของเรื่อง และส่ืออารมณ์ต่างๆให้มีความน่าต่ืนเต้นยิ่งขึ้น 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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กรณีศึกษาที่ 2 
ช่ือผลงาน :    Cloudy with a Chance of Meatballs  
ผลิตโดย :    Sony Pictures Animation 
เรื่องราวชวนหัวของนักวิทยาศาสตร์สุดเพี้ยน ฟลินท์ ล็อควู้ด คิดประดิษฐ์เครื่องสุดล้ า

เพื่อช่วยบรรเทาความอดอยากให้แก่ชาวโลก แต่ด้วยความท่ีเขาท าอะไรเกินตัว เมื่อเครื่องประดิษฐ์ไม่
ฟังเขาอีกต่อไป หายนะจึงบังเกิด นักประดิษฐ์ ฟลินต์ ล็อกวูด เป็นอัจฉริยะรักสันโดษท่ีอยู่เบื้องหลัง
ส่ิงประดิษฐ์พิลึกพิล่ันหลายช้ิน และถึงแม้ส่ิงประดิษฐ์ทุกช้ินของเขาจะล้มเหลวไม่เป็นท่า แต่ฟลินต์ก็
ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะสร้างส่ิงประดิษฐ์ท่ีจะท าให้คนมีความสุขออกมาให้ ได้ ล่าสุดฟลินต์ประดิษฐ์เครื่องจักร
ส าหรับเปล่ียนน้ าให้เป็นอาหาร แต่มันกลับไปท าลายจัตุรัสของเมืองและพุ่งตัวขึ้นไปในหมู่เมฆ ฟลินต์
คิดว่าอาชีพนักประดิษฐ์ของตัวเองจบแล้ว แต่ส่ิงน่าอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น ชีสเบอร์เกอร์ตกลงมาจาก
ฟากฟ้า เครื่องผลิตอาหารของเขาใช้ได้จริง แถมยังท าให้เขาได้สานสัมพันธ์กับ แซม สปาร์กส์ สาวนัก
พยากรณ์อากาศท่ีมาเยือนเมืองแห่งนี้ เพื่อติดตามปรากฏการณ์ทางดินฟ้าอากาศท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร์ แต่เมื่อคนโลภมากอยากได้อาหารมากขึ้นเรื่อยๆเครื่องจักรก็เริ่มรวน และปล่อยทอร์นา
โดสปาเก็ตต้ีและลูกช้ินยักษ์ออกมา เมื่อเมืองก าลังจะถูกฝังอยู่ใต้ภูเขามาร์ชเมลโลว์และคล่ืนแตงโม ก็
เป็นหน้าท่ีของฟลินต์และแซมท่ีจะใช้ความสามารถของพวกเขาในการหยุดการท างาน  ของเจ้า
ส่ิงประดิษฐ์ และท าให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งถึงแม้ส่ิงประดิษฐ์ทุกช้ินของจะล้มเหลว
ไม่เป็นท่า เขาก็ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะสร้างส่ิงประดิษฐ์ท่ีจะท าให้คนมีความสุขออกมาให้ได้ 

 
ภาพที่ 2-16    ภาพตัวอย่างในภาพยนตร์ Cloudy with a Chance of Meatballs 
ท่ีมา:    Sony Insider.  Cloudy With A Chance Of Meatballs. เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556 
เข้าถึงได้จากhttp://www.sonyinsider.com/2009/09/20/cloudy-with-a-chance-of-meatbal 
ls-1-during-weekend-theater-sales-with-30m-draw/ 
 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
นอกจากเนื้อหาจะน่าประทับใจแล้ว ยังแฝงอะไรบางอย่างให้คนดูได้ฉุกคิดอยู่ตลอดท้ัง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sony_Pictures_Animation&action=edit&redlink=1
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เรื่อง  Animation เรื่องนี้โดดเด่นในเรื่องการใช้สีสันสดใสได้อย่างลงตัว ออกแบบตัวละครได้น่ารัก 
รวมถึงมุกตลกฮาๆ เป็นการน าคาแรคเตอร์ของตัวละครท่ีต่างวัยมาเข้าคู่กันได้อย่างลง การออกแบบ
ในรูปแบบตัวละครการ์ตูนท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกัน  มีการออกแบบสีสันและรูปแบบของ
อาหารให้ดูน่าสนใจ เป็นภาพยนตร์ท่ีสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัย แฝงด้วยแนวคิดและความประทับใจ
ของพ่อกับลูก 

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
การใช้สีสดใสหลายๆสีมาเข้าคู่กันได้อย่างลงตัว ท าให้งานมีความน่าสนใจ เป็นตัวอย่าง

ในการสร้างฉากให้มีสีสดใส โดยยังคงความน่าสนใจอยู่ นอกจากนี้การออกแบบอาหารในเรื่องท่ี
ผสมผสานความเป็นจริงกับแนวการ์ตูนลงไป ท าให้อาหารออกมาดูน่ากิน และน่าต่ืนเต้น  เป็น
แบบอย่างในการน ามาใช้ในการออกแบบอาหารและการใช้สีของอาหารให้น่ากินและน่าสนใจมากขึ้น 
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กรณีศึกษาที่ 3 
ช่ือผลงาน :    DR. SEUSS' THE LORAX 
ผลิตโดย :    ILLUMINATION ENTERTAINMENT 
Dr. Seuss' The Lorax ดัดแปลงมาจากนิทานแสน Classic ของดร.ซูส เรื่องราวเกิดขึ้น

ท่ีเมือง ๆ หนึ่งท่ีมีช่ือว่า “ธนีดวิลล์” (Thneed-ville) เมืองท่ีมีก าแพงล้อมรอบ ปกปิดโลกภายนอก 
ทุกสรรพส่ิงในนั้นมีแต่พลาสติก ต้นไม้และดอกไม้ก็ยังเป็นพลาสติก และแม้ว่าชาวเมืองต้องซื้ออากาศ
บริสุทธิ์มาหายใจ พวกเขาก็เข้าใจว่าโลกในก าแพงแห่งนี้ดีท่ีสุดแล้ว ไม่ควรท่ีจะต้องออกไปข้างนอก 
ท้ังนี้เพราะมร.โอแฮร์ มหาเศรษฐีนักธุรกิจใหญ่ของเมืองต้องการให้ชาวเมืองเข้าใจเช่นนั้น เพื่อท่ีตัวเอง
จะได้กอบโกยจากการขายอากาศบริสุทธิ์ได้ต่อไป 

 
ภาพที่ 2-17    ภาพตัวอย่างในภาพยนตร์ Dr. Seuss' The Lorax 
ท่ีมา:    Kapook.com. เรื่องย่อ Dr.Seuss' The Lorax. เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556 เข้าถึงได้จาก 
http://movie.kapook.com/view35961.html 
 

แต่ทุกอย่างก าลังจะเปล่ียนไปเมื่อเด็กหนุ่มน้อยวัย 12 ปีท่ีช่ือเท็ด อยากเอาใจออเดรย์ 
เด็กสาวที่เขาหลงรักด้วยการที่จะหาต้นไม้ของจริงเป็น ๆ มาให้เธอ เท็ดได้ทราบจากคุณยาย ผู้ท่ีแม้จะ
แก่แต่ก็เฟี้ยวน่าดู ว่าถ้าอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับต้นไม้ ต้องไปถามเอาจากวันซ์ -เลอร์ ชายแก่
ประหลาดท่ีอยู่นอกก าแพงเมือง เท็ดได้ทราบความจริงจากวันซ์-เลอร์ว่า ตัวของวันซ์-เลอร์ นี่เองท่ีเป็น
ต้นเหตุให้ต้นไม้หายไปหมด เพราะในวัยหนุ่มนั้น เขาได้ตัดต้นไม้เพื่อเอาไปท าเส้ือผ้าสารพัดประโยชน์
ท่ีเรียกว่า “ธนีด” แม้ว่าจะได้รับการเตือนและขัดขวางแล้วจาก โลแร็กซ์ เทพรักษ์แห่งป่า วันซ์-เลอร์
สัญญาว่าจะไม่ตัดต้นไม้อีก แต่ใช้วิธีเก็บเกี่ยวแทน แม่ผู้โลภมากของวันซ์-เลอร์ได้โน้มน้าวให้ลูกชาย
เห็นว่ามันท าให้ชักช้า และการตัดต้นไม้ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร ท าให้เขาผิดค าสัญญาท่ีให้แก่โลแร็กซ์  ท า
การตัดต้นไม้จนโกร๋น และเมื่อต้นไม้ต้นสุดท้ายถูกตัดลงจนกลายเป็น “ต้นไม้” วันซ์-เลอร์ก็ได้พบ
ความจริงว่า เขาไม่เพียงท าลายท่ีอยู่ท่ีอาศัยของสัตว์ป่าท่ีเคยเป็นเพื่อนรัก จนทุกตัวต้องหนีไปอยู่ท่ีอื่น 
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ท าให้โลแร็กซ์ต้องเดินทางกลับสวรรค์เพราะไม่มีต้นไม้ให้ปกป้องแล้ว  เขายังได้ท าลายตัวเอง เพราะ
เมื่อไม่มีต้นไม้แล้วเขาก็ไม่มีอาชีพอีกต่อไป เมื่อเท็ดรู้ความจริงท้ังหมด ทีนี้ก็อยู่ท่ีตัวของเท็ดแล้วที่จะท า
ให้ต้นไม้ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง วันซ์-เลอร์ได้มอบเมล็ดต้นไม้สุดท้ายให้เท็ดเอาไปปลูก ให้โอกาสท่ี
ต้นไม้จะได้มีชีวิตบ้าง และเพื่อท่ีจะได้ให้เพื่อน ๆ ท่ีจากไปของเขาได้กลับมา ท าให้เกิดเรื่องราวการ
ผจญภัยเล็ก ๆ ตามมา เพราะมร.โอแฮร์ไม่ต้องการให้มีต้นไม้เกิดขึ้น เพราะต้นไม้นั้นผลิตอากาศ
บริสุทธิ์ให้ฟรี เขาจะขายอากาศบริสุทธิ์ให้ใครอีกไม่ได้ 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
มีจุดเด่นท่ีภาพในหนังดูสดใสมาก เนื้อเรื่องตลก และหนังก็เอาคุณค่าของ Dr. Seuss มา

บอกเล่าให้เด็กๆ ผ่านความสนุกสนานของหนังและท าให้หนังมีส่ิงสอนใจเด็กๆ ท่ีจะเติบโตมาใน
อนาคตนั้นก็คือการ "รักษาโลกและช่วยดูแลโลก" นอกจากเนื้อหาจะน่าประทับใจแล้ว ยังแฝงอะไร
บางอย่างให้คนดูได้ฉุกคิดอยู่ตลอดท้ังเรื่อง ตัวละครออกแบบได้โดดเด่น และสดใสน่ารัก  

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
การออกแบบตัวละครที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีการใช้สีท่ีน่ารักดึงดูดความสนใจได้ดี 

สามารถน าcharacterของหญิงชรา มาใช้เป็นแนวความคิดในการสร้างcharacterตัวหลักของผลงาน
ได้ รวมท้ังการน าตัวอย่างในการใช้สีสันของตัวละคร และบรรยากาศมาใช้เป็นแนวทางในเรื่องของการ
ใส่สีสันให้กับผลงานได้ 



  
บทท่ี  3 

ข้ันตอนการเตรียมการผลิตและแผนด าเนินการ 
 

การสร้างงาน Animation จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีขั้นตอนการเตรียมการผลิต เพื่อให้
เนื้อหาของงาน Animation มีความสนุก ต่ืนเต้น  และอารมณ์ของตัวละครท้ังหลาย หากเสร็จงานใน
ขั้นตอนเตรียมการนี้แล้ว ก็เสมือนท างานเสร็จไปครึ่งหนึ่ง เพื่อให้งานเสร็จได้ตรงตามเวลา จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องมีการวางแผนการด าเนินการ เพื่อท่ีจะได้แก้ไขปรับปรุงงานให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ลักษณะทางกายภาพ 

ลักษณะทางกายภาพของ Animation เรื่องนี้เกิดขึ้นในร้านอาหารย่านตัวเมืองชนบท ใน
เรื่องเกิดขึ้นในเวลาตอนเช้าจึงไม่ค่อยมีผู้คน ท าให้มีตัวละครหลักสองตัว และตัวละครรองเพียงตัว
เดียวเท่านั้น และเนื่องจากเจ้าของร้านจะต้องหลงใหลในรสชาติไส้กรองของตัวเอง ในร้านจึงต้อง
ตกแต่งด้วยรูปภาพที่ได้รับรางวัลต่างๆ เพื่อเป็นองค์ประกอบให้เข้าใจเรื่องราวได้มากยิ่งขึ้น  
 
ลักษณะตัวละคร 

เรื่องราวท้ังหมดของการ์ตูน Animation เรื่องนี้จะถ่ายทอดโดยตัวละครเป็นหลัก โดย
การกระท าท่ีแสดงออกเน้นการสร้างความรู้สึก และการแสดงท่าทาง เพื่อสร้างความสนุกสนาน จึง
ออกแบบตัวละครให้มีลักษณะเป็นการ์ตูน และตัวการ์ตูนหลักท้ังสองตัวจะมีบุคลิกลักษณะของตัว
ละครที่แตกต่างกัน ตัวละครหลักมี 2 ตัวละคร ดังนี้ 

1. เจ้าของร้านอาหาร ตัวละครเป็นผู้หญิงชราท่ีมีร่างท้วม ตัวเต้ีย บุคลิกเจ้าเล่ห์ มีนิสัย
ชอบเจ้ากี้เจ้าการ ชอบเอาชนะ และหลงใหลในรสชาติไส้กรอกของร้านตัวเองมาก ทุกครั้งท่ีมีคนเข้า
ร้าน จะต้องคอยคะยั้นคะยอให้ลูกค้าท่ีเข้ามาในร้านล้ิมลองไส้กรอกท่ีร้านให้ได้ ไม่ว่าจะต้องท าด้วยวิธี
ใดก็ตาม 

2. ลูกค้าท่ีเป็นมนุษย์หมาป่า เป็นชายหนุ่มท่ีมีรูปร่างผอมและสูง มีจมูกท่ีโต มีหูท่ีแหลม
เหมือนหมาป่า แต่ยังคงความเป็นมนุษย์อยู่ เนื่องจากตัวละครแอบแฝงความลับบางอย่าง นิสัยของตัว
ละครจึงเงียบขรึม ตัวละครเป็นมนุษย์หมาป่าจึงต้องกินแต่มังสวิรัติ เพื่อไม่ให้กลายร่างเป็นหมาป่า แต่
ด้วยสัญชาตญาณและเล่ห์กลของเจ้าของร้าน ท าให้อดไม่ได้ท่ีจะล้ิมลองไส้กรอกเนื้ออันโอชะ    
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ภาพที่ 3-1    ภาพ Reference ตัวละครเจ้าของร้าน 
ท่ีมา:    Wallpaper HD World. Hoodwinked Too Hood VS Evil. เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 
2556 เข้าถึงได้จาก http://wallpapershdworld.com/hoodwinked-too-hood-vs-evil-wallpa 
per-hd 
 AliSketch. Some simple colors for one of yesterday’s sketches. เข้าถึงเมื่อ 10 
มิถุนายน 2556 เข้าถึงได้จาก http://alisketch.tumblr.com/page/4 
 The Lorax Movie. Dr.Seuss’ The Lorax.  เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556 เข้าถึงได้จาก 
http://www.theloraxmovie.com/index.php  
 

http://alisketch.tumblr.com/page/4
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ภาพที่ 3-2    ภาพ Reference ตัวละครชายมนุษย์หมาป่า 
ท่ีมา:    Pinterest.com. Bernie - Character Design. เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556 เข้าถึงได้จาก  
https://www.pinterest.com/pin/354658539376180850/ 

Pinterest.com. Cartoon References Men. เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556 เข้าถึงได้จาก  
https://www.pinterest.com/pin/354658539376318149/ 

Wallpaperez. Ratatouille-Ego. เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556 เข้าถึงได้จาก http://ww 
w.wallpaperez.org/movie/Ratatouille-Ego-552.html 
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ภาพที่ 3-3    ภาพ Reference ฉากภายนอกร้าน และภายในร้าน 
ท่ีมา:    3DM3.com. Cafe' Serre'. เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556 เข้าถึงได้จาก http://www.3dm 
3.com/video/cafe-serre-418/ 

Animation Backgrounds Denmark. Hooper House Cafe. เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 
2556 เข้าถึงได้จาก http://susannesbackgrounds.blogspot.com/2012/05/print-stokes-crof 
t-bristol.html 

Feature Pics. Image of Country Restaurant. เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556 เข้าถึงได้
จาก http://www.featurepics.com/online/CountryRestaurantPics56320.aspx 

Ebay.com. 3D Street Scenes Cafe Pictures Paris. เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556 เข้า 
ถึงได้จาก http://www.ebay.com/itm/3-D-Street-Scenes-Cafe-Pictures-Paris-France-3D-pi 
ctures-Paris-France-3D-picture-16-5-x11-French-Views-/190890302238 
 
การออกแบบตัวละคร (Character Design) 

ตัวละครมีส่วนส าคัญอย่างมากท่ีจะท าให้งาน Animation ดูน่าสนใจ การออกแบบตัว
ละครนั้นต้องพยายามท าให้ตัวละครมีชีวิตจริง ๆ โดยการสร้างมิติให้กับตัวละคร การออกแบบหน้าตา
ท่าทางการแต่งกายท่ีเหมาะสม เนื่องจากตัวละครแต่ละตัวจะมีบุคลิกและลักษณะนิสัยท่ีแตกต่างกัน 
จึงต้องออกแบบให้สอดคล้องกับตัวละครนั้น ดังนี้ 

http://www.3dm3.com/video/cafe-serre-418/
http://www.featurepics.com/online/CountryRestaurantPics56320.aspx


23 

 

1. เจ้าของร้านอาหาร เนื่องจากนิสัยของเจ้าของร้านเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ จึงออกแบบ
ให้ตัวละครดูเป็นหญิงชรา ตามนิสัยของคนแก่ขี้บ่น และด้วยอาชีพของตัวละครท าร้า นอาหารจึง
ออกแบบเครื่องแต่งกายโดยมีผ้ากันเป้ือน และรวบมวยผมไว้บนศีรษะ ออกแบบเครื่องแต่งกายให้เป็น
หญิงท่ีมีอายุมากแล้ว โดยการใช้ลายดอก และตุ้มหูมุข แต่ยังคงความเป็นการ์ตูนโดยการออกแบบ
รูปร่างตัวละครให้มีลักษณะกลม และใช้สีท่ีสดใส 

 
ภาพที่ 3-4    ภาพการออกแบบตัวละครเจ้าของร้านในแบบต่างๆ 

 

 
ภาพที่ 3-5    ภาพแบบตัวละครเจ้าของร้านท่ีเลือก และโทนสีท่ีใช้ 
 

2. มนุษย์หมาป่า เนื่องจากตัวละครเป็นมนุษย์หมาป่าจึงออกแบบให้มีลักษณะคล้าย
หมาป่า มีจมูกท่ีโต หูท่ีแหลม แต่ยังคงรูปมนุษย์ไว้อยู่ นอกจากนี้ตัวละครต้องกินแต่มังสวิรัติ จึง
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ออกแบบให้ตัวละครมีรูปร่างท่ีผอมสูง ออกแบบเครื่องแต่งกายให้ตัวละครดูภายนอกเป็นหนุ่มท่ีดู
สุภาพ นิ่งเงียบ 

 
ภาพที่ 3-6    ภาพการออกแบบตัวละครมนุษย์หมาป่าในแบบต่างๆ 
 

 
ภาพที่ 3-7    ภาพแบบตัวละครมนุษย์หมาป่าท่ีเลือก และโทนสีท่ีใช้ 
 
การออกแบบฉาก (Scene Design) 

ใน Animation เรื่องนี้มีฉากท้ังหมด 2 ฉาก คือฉากนอกร้าน และฉากในร้าน เนื่องจาก
เหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นที่ร้านอาหารในเมืองชนบท จึงออกแบบฉากนอกร้านให้เป็นย่านชานเมืองท่ี
ไม่ค่อยมีตึกสูงมากนัก และเหตุการณ์เป็นตอนเช้าจึงยังไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมา ส่วนฉากใน
ร้านอาหารออกแบบด้วยสีสดใส ติดรูปภาพท่ีได้รับรางวัลมากมาย เพื่อบ่งบอกความภาคภูมิใจของ
เจ้าของร้าน   
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1. ฉากภายนอกร้าน ออกแบบให้เป็นย่านตัวเมืองชนบท โดยมีร้านอาหารเพียงร้าน
เดียว ภายนอกร้านออกแบบให้มีความเป็นการ์ตูนกึ่งสมจริง ใช้สีพื้นผิวทีมีความสดใส และใส่
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีท าให้ดูเหมือนเป็นร้านอาหาร เพื่อให้งานดูมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

ภาพที่ 3-8    ภาพการออกฉากภายนอกร้านอาหาร 
 

2. ฉากในร้าน ออกแบบให้เข้ากับตัวละครโดยการใช้สีท่ีสดใส เนื่องจากเป็นชนบทจึง
ออกแบบในร้านให้มีความเรียบไม่หรูหรามากนัก เนื่องจากเป็นร้านเล็ก ๆ แต่มีกล่ินไอของความเก่า
เล็กน้อย เพื่อให้เข้ากับตัวละครที่เป็นหญิงชรา 

 
ภาพที่ 3-9    ภาพการออกฉากภายในร้านอาหาร 
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Storyboard 
ตารางท่ี 3-1    Storyboard 1 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 1 
กล้องถ่ายภาพระยะไกลแบบ Long Short จับ
ภาพชายมนุษย์หมาป่าก าลังเดินริมถนน โดยเห็น
บรรยากาศรอบ ๆ แบบมุมกว้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 1 / Cut 2 
ซูมกล้องเข้าไปในระยะ Close Up ไปท่ีท้องของ
ชายมนุษย์หมาป่า มีเสียงท้องร้อง ชายมนุษย์หมา
ป่ายกมือมาลูบท่ีท้อง 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 1 
ชายมนุษย์หมาป่ามองหาร้านอาหาร กล้อง Dolly
จับมาท่ีหน้าร้านอาหารเช้าร้านแห่งหนึ่ง ท่ีอยู่
ข้างหน้าชายมนุษย์หมาป่า 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 2 / Cut 2 
ชายมนุษย์หมาป่าเดินเข้าไปในร้านอาหาร โดย
กล้องจับภาพระยะผู้ชายก าลังเดินเข้าไปในร้าน
นั้นแบบ Medium Short 
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ตารางท่ี 3-2    Storyboard 2 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 3 / Cut 1 
ชายมนุษย์หมาป่าเดินเข้ามาท่ีโต๊ะอาหาร ก้มดู
เมนูอาหาร กล้องจับภาพในระยะ Medium 
Long Short แทนสายตาของเจ้าของร้าน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 3 / Cut 2 
ชายมนุษย์หมาป่าเหลือบไปเห็นโต๊ะข้างหน้าก าลัง
ทานไส้กรอกอย่างอเล็ดอร่อย กล้องจับภาพชายท่ี
ก าลังกินในระยะ Medium Close Up 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 4 / Cut 1 
ชายมนุษย์หมาป่าก้มหน้าดูเมนูอาหารอีกครั้ง 
สายตามองหาเมนู ท่ี เป็นพวกผัก  กล้อง จับ 
Medium Close Up 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 4 / Cut 2 
กล้องตัดมา Close Up ท่ีหน้าเจ้าของร้าน ถือ
เมนูไส้กรอกมาแนะน า 
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ตารางท่ี 3-3    Storyboard 3 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 5 / Cut 1 
ภาพตัดเข้ามาเป็นการจินตนาการ โดยมีไส้กรอก
ขึ้นมาลอยเต็มไปหมด  

 
 
 
 
 
 
 

Scene 5 / Cut 2 
ชายมนุษย์หมาป่าหลุดเข้าไปอยู่ในจินตนาการโลก
ของไส้กรอก 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 5 / Cut 3 
ชายมนุษย์หมาป่าก าลังเคลิบเคล้ิมไปกับการสะกด
จิตของเจ้าของร้าน  

 
 
 
 
 
 
 

Scene 6 / Cut 1 
ชายมนุษย์หมาหยุดคิดขึ้นมาได้ โดยกล้องจับภาพ
ร ะ ย ะ Medium Short ห ลุ ด อ อ ก ม า จ า ก
จินตนาการ  
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ตารางท่ี 3-4    Storyboard 4 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 6 / Cut 2 
กล้องจับภาพชายมนุษย์หมาป่าในระยะ Close Up 
หน้าชายมนุษย์หมาป่าปฏิเสธเมนูไส้กรอก ของ
เจ้าของร้าน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 7 / Cut 1 
กล้องแพลนภาพบนผนัง โดยเจ้าของร้านบรรยาย
รางวัลท่ีได้รับจากการประกวด ท่ีอยู่บนฝาผนังของ
ร้าน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 7 / Cut 2 
กล้องซูมออก เห็นป้ายรางวัลมากมายท่ีติดอยู่บนฝา
ผนังร้าน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 8 / Cut 1 
ชายมนุษย์หมาป่าไม่สนใจ เลือกเมนูอาหารต่อ โดย
กล้องจับ Medium Close Up ท่ีเมนูอาหาร 
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ตารางท่ี 3-5    Storyboard 5 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 8 / Cut 2 
เจ้าของร้านเสนอลดราคาไส้กรอกลงไปอีก มุม
กล้องจับภาพ Close Up เจ้าของร้าน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 9 / Cut 1 
ชายมนุษย์หมาป่าเลือกเมนูสลัดเหมือนเดิม กล้อง
จับภาพระยะ Close Up 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 9 / Cut 2 
ภาพตัดมาท่ีหน้าเจ้าของร้านโมโห ไม่พอใจ 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 10 / Cut 1 
ภาพตัดเข้ามาในครัว กล้องถ่ายจากด้านหลัง 
เจ้าของร้านท่ีก าลังหั่นผักอยู่ ผักกระเด็นไปท่ัว 
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ตารางท่ี 3-6    Storyboard 6 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 10 / Cut 2 
กล้องจับมาท่ีหน้าเจ้าของร้านท่ีก าลังคิดวิธีสูตรไส้
กรอกใหม่ข้ึนมาได้ 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 11 / Cut 1 
เจ้าของร้านรีบเขียนเมนูแนะน าไส้กรอกผักสูตร
ใหม่ข้ึนมาทันที 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 11 / Cut 2 
ผักท่ีหันกระจาย กลายเป็นรูปไส้กรอก 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 12 / Cut 1 
ภาพตัดมาท่ีโต๊ะอาหาร เจ้าของร้านเอาเมนูไส้
กรอกมาเสริฟท่ีโต๊ะ 
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ตารางท่ี 3-7    Storyboard 7 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 12 / Cut 2 
เจ้าของร้านรีบบรรยายเมนูไส้กรอกใหม่ท่ีเพิ่ง
คิดค้นขึ้นมา โดยกล้องจับระยะ Medium Close 
Up  

 
 
 
 
 

 
 

Scene 13 / Cut 1 
ภาพตัดเข้าเป็นผักท่ีมารวมตัวเป็นไส้กรอก ตาม
ท่าทางการบรรยายของเจ้าของร้าน 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 13 / Cut 2 
ชายมนุษย์หมาป่าสนใจท่ีจะลองไส้กรอกผัก  

 
 
 
 
 
 
 

Scene 14 / Cut 1 
Close Up ผู้ชายก าลังหันไส้กรอกอย่างช้า ๆ 
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ตารางท่ี 3-8    Storyboard 8 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 14 / Cut 2 
กล้องจับภาพมุมใกล้ แบบ Extreme Close Up 
ขณะท่ีชายมนุษย์หมาป่าก าลังค่อย ๆ เอาไส้กรอก
เข้าปาก 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 15 / Cut 1 
ซูมกล้องไปท่ีลูกตาของชายมนุษย์หมาป่า ท่ีกลืน
ไส้กรอกเข้าไป ดวงตากลมโต ลุกวาว 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 15 / Cut 2 
Extreme Close Up ดวงตาของชายมนุษย์หมา
ป่าท่ีเปล่ียนเป็นดวงตาสีแดงของหมาป่า 

 
 
 
 
 
 
 

Scene 16 / Cut 1 
จับภาพร่างหมาป่าก า ลังก้มลงมาจะเขมือบ
เจ้าของร้าน  
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แผนการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 3-9    แผนการด าเนินการ 

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. ออกแบบเนื้อเรื่องและโครงสร้าง
ของตัวละคร 

                

3. ออกแบบ Storyboard, Character, 
ฉาก, Key Visual 

                

4. ขึ้นโมเดล 3D Character, ฉาก 
 

                

5. Rigging Model 
 

                

6. Prove Animatic ท้ังเรื่อง 
 

                

7. Matt Painting on Background 
 

                

8. Add Detail in Environment 
 

                

9. Render Scene 
 

                

10. Special Effect, Edit Render 
 

                

11. Composite, Sound FX 
 

                

12. จัดท าเอกสารจุลนิพนธ์ 
 

                

 



 
บทที่  4 

ขั้นตอนการผลิต 
 

หลังจากท่ีเตรียม Storyboard และขั้นตอนการเตรียมการผลิตเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็น
การเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตซึ่งจะเริ่มจากการท า 3D Layout, การเตรียมเสียงประกอบและทดสอบ
เสียง การก าหนดหลักการเคล่ือนไหวของตัวละครและภาพ ไปจนถึงการท า Animation ส่วนต่าง ๆ 
จนครบหมดท้ังเรื่อง หลังจากเสร็จขั้นตอนนี้ ก็จะได้การ์ตูน Animation เต็ม ๆ หนึ่งเรื่อง ท่ีพร้อมจะ
น าไปตัดต่อ ตกแต่ง แก้ไขเสียง และน าไปเผยแพร่ต่อไป 
 
การสร้างต ัวละคร (Character Modeling) 

ลักษณะของตัวละครจะแตกต่างกันออกไปตามบทของแต่ละตัว เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
ท้ังหมดของการ์ตูน Animation ด้วยการสร้างตัวละครแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Autodesk Maya ในการสร้าง Model จะใช้เทคนิค Polygon Modeling สร้างเป็นรูปทรงขึ้นมา ใน
เรื่องนี้จะมีตัวละครหลัก 2 ตัว ซึ่งจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน ดังนี้  

ตัวละครหลัก (Main Character) 
1. ตัวละครเจ้าของร้าน  

 
ภาพที่ 4-1    ภาพ 3D Model ตัวละครเจ้าของร้าน 
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2. ตัวละครชายมนุษย์หมาป่า 

 
ภาพที่ 4-2    ภาพ 3D Model ตัวละครชายมนุษย์หมาป่า 
 
การสร้างสภาพแวดล้อมและฉากหลัง (Environment Background) 

ในการสร้างฉากในงาน  ส่วนมากจะใช้ Polygon Modeling โดยเน้นรูปทรงส่ีเหล่ียม
มากกว่าการโค้งมน ฉากในเรื่องจะมีท้ังหมด 2 ฉาก ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมและฉากภายนอกร้านอาหาร 

 
ภาพที่ 4-3    ภาพ Model ฉากสภาพแวดล้อมและฉากภายนอกร้านอาหาร 
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ภาพที่ 4-4    สภาพแวดล้อมและฉากภายนอกร้านอาหาร 
 

2. สภาพแวดล้อมและฉากภายในร้านอาหาร 

 
ภาพที่ 4-5    สภาพแวดล้อมและฉากภายในร้านอาหาร 
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ภาพที่ 4-6    สภาพแวดล้อมและฉากภายในร้านอาหาร 
 
การสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหว (Rigging) 

กระดูกภายในโปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Maya มีหน้าท่ีในการควบคุมความ
เคล่ือนไหวของวัตถุแต่ละช้ิน สามารถท าไดโดยการใช้ Move Tool เปล่ียนต าแหน่งของวัตถุนั้น แต่
ตัวละครส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นเป็นวัตถุเพียงช้ินเดียวท้ังร่างกาย การใสกระดูกสามารถควบคุมการ
เคล่ือนไหวของร่างกายในแต่ละส่วนได้  

 
ภาพที่ 4-7    ภาพโมเดลตัวละครที่ใส่กระดูกและตัวควบคุมเรียบร้อยแล้ว 
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1. เจ้าของร้านอาหาร 

 
ภาพที่ 4-8    ภาพ Model ตัวละครเจ้าของร้านท่ีใส่ระบบกระดูกและตัวควบคุมเรียบร้อยแล้ว 
 

2. ชายมนุษย์หมาป่า 

 
ภาพที่ 4-9    ภาพ Model ตัวละครชายมนุษย์หมาป่าท่ีใส่ระบบกระดูกและตัวควบคุมเรียบร้อยแล้ว 
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การสร้างการเคลื่อนไหว (Animation) 
การเคล่ือนไหวหลัก คือ การเคล่ือนไหวของร่างกายของตัวละครและวัตถุอื่นประกอบฉาก 

การเคล่ือนไหวแสดงอารมณ์จะมีต้นแบบการแสดงอารมณ์ต่าง ๆ มาจากนักแสดงมืออาชีพท่ีมารับบท
ตัวละครนั้น ให ้Animator ได้ศึกษาและน าไปใช้สร้างการเคล่ือนไหวให้กับ Model หรือหากเป็นการ
เคล่ือนไหวท่ีแสดงสีหน้า Animation ก็จะใช้วิธีการส่องกระจกเลียนสีหน้าจริง ๆ มาก าหนดให้ตัว
ละคร โดยมีผู้ก ากับเป็นผู้คอยตรวจความถูกต้องของอารมณ์ และจังหวะต่าง ๆ ให้เข้ากับเนื้อเรื่อง 

1. การสร้างการเคล่ือนไหวให้ตัวละคร 

 
ภาพที่ 4-10    ภาพฉากท่ีอยู่ในผลงาน 
 

 
ภาพที่ 4-11    ภาพเบื้องหลังการสร้าง Animation ฉากท่ีอยู่ในผลงาน 
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การสร้าง UV Layout 
ขั้นตอนการท า Texture Map ส าหรับโมเดล Polygon จะต้องสร้าง UV Layout ก่อน 

เพราะโครงสร้างโมเดล Polygon จะมีการเรียงตัวของแผ่น Polygon ท่ีมีรูปร่างหลากหลาย ซึ่งต่าง
จากโมเดล NURBS ท่ีเกิดจากแผ่นส่ีเหล่ียมอย่างเดียวจึงไมจึงไม่จ าเป็นต้องสร้าง UV Layout 

1. การสร้าง UV Layout ให้ตัวละครเจ้าของร้าน 

 
ภาพที่ 4-12    ภาพ UV Layout ตัวละครเจ้าของร้าน 
 

 
ภาพที่ 4-13    ภาพ Texture Map ตัวละครเจ้าของร้าน 
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2.   การสร้าง UV Layout ให้ตัวละครชายมนุษย์หมาป่า 

 
ภาพที่ 4-14    ภาพ UV Layout ตัวละครชายมนุษย์หมาป่า 
  

 
ภาพที่ 4-15    ภาพ Texture Map ตัวละครชายมนุษย์หมาป่า 
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3. การสร้าง UV Layout ของฉากด้านนอกร้านอาหาร 

 
ภาพที่ 4-16    ภาพ Texture Map ของฉากด้านนอกร้านอาหาร 
 

 
ภาพที่ 4-17    ภาพ Texture Map ของฉากด้านนอกร้านอาหาร 
 
การก าหนดสีและลวดลาย (Shaders and Textures) 

เวลาท่ีจะเลือก Material ให้กับวัตถุควรค านึงถึงลักษณะของพื้นผิวของวัตถุด้วยว่าเป็น
อย่างไร เช่น Lambert Material เหมาะส าหรับผิวแบบด้านไม่สะท้อนแสง เช่น ผิวคน, พื้นปูน, 
พื้นดิน ส่วน Phong Material และ Blinn Material เหมาะส าหรับผิวมันเงา เช่น ลูกตา, โลหะ, 
พลาสติก 
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1. การใส่สีและลวดลายให้ตัวละคร 

 
ภาพที่ 4-18    ภาพ Model ตัวละครที่ใส่สีและลวดลายเรียบร้อยแล้ว 
 

 
ภาพที่ 4-19    ภาพ Model ตัวละครเจ้าของร้านท่ีใส่สีและลวดลายเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพที่ 4-20    ภาพ Model ตัวละครชายมนุษย์หมาป่าท่ีใส่สีและลวดลายเรียบร้อยแล้ว 
 

2. การใส่สีและลวดลายให้กับฉาก 

 
ภาพที่ 4-21    ภาพ Model ฉากนอกร้านท่ีใส่สีและลวดลายเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพที่ 4-22    ภาพ Model ฉากในร้านท่ีใส่สีและลวดลายเรียบร้อยแล้ว 
 
การจัดแสง (Light Setting) 

การจัดแสงจะต้องรู้ว่าในตอนเช้ามีแสงสีอะไร ดูภาพแล้วเกิดความอบอุ่น ตอนกลางคืน 
ก็ต้องให้ความรู้สึกท่ีเย็นสบาย มีหลายครั้งท่ีท าภาพออกมาแล้วไม่มีช่วงเวลา ถ้าดูเวลาไม่ออกจะท าให้
การส่ือสารกับผู้ท่ีดูภาพคลุมเครือ ห้องท่ีท าจะเหมือนบรรยากาศท่ีถูกจัดในสตูดิโอ ไม่มีความอบอุ่น 
ไม่สามารถดึงอารมณ์ของผู้ท่ีดูภาพเข้าไปอยู่ในงานนั้นๆ ถึงแม้ว่าสวยแต่ก็ไร้เสน่ห์  

 
ภาพที่ 4-23    ภาพการจัดแสงภายในร้านอาหาร 
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การประมวลผลภาพ (Rendering) 
การประมวลผลภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Maya นั้น มีตัวประมวลท่ี

สามารถใช้ได้ท้ังหมด 4 ตัวประมวลผลด้วยกัน ได้แก่ Maya Hardware, Maya Software, Mental 
Ray และ Maya Vector โดยท่ีแต่ละตัวประมวลจะมีคุณสมบัติ และหลักในการประมวลแตกต่างกัน  

 
ภาพที่ 4-24    ภาพ Render ฉากภายนอกร้าน 

 
ภาพที่ 4-25    ภาพ Render ฉากภายในร้าน 
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การตัดต่อภาพและเสียง (Compositing) 
การตัดต่อภาพ (Video Editing) 
การน าตัวละครและฉากหลังมารวมเป็นภาพเดียวกัน ซึ่งท้ัง Animation แบบภาพ 2 มิติ

และภาพ 3 มิติ ต่างก็ต้องใช้กระบวนการนี้ท้ังส้ิน ในกระบวนการนี้ จะมีการปรับแสงและสีของภาพ 
ให้มีความกลมกลืนกัน ไม่ให้สีแตกต่างกัน  

 
ภาพที่ 4-26    ภาพฉากท่ีตัดต่อโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe After Effects 
 

 
ภาพที่ 4-27    ภาพฉากท่ีตัดต่อโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe After Effects 



49 

 

การตัดต่อเสียงประกอบ (Sound Editing) 
หลังจากกระบวนการทุกอย่างเสร็จส้ินก็เป็นการตัดต่อเรื่องราวให้ออกมาตรงตามบทท่ี

วางไว้ ก าหนดจังหวะเร้าอารมณ์ต่าง ๆ เสียงประกอบเป็นตัวส าคัญ หากเราต้องการคุณภาพของเสียง
ท่ีดีขึ้นก็จะต้องมาปรับแต่งกันใหม่ ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์  

รายช่ือเพลงประกอบท่ีน ามาใช้ในโครงการจุลนิพนธ์นี้ ได้แก ่
1. Boccherini - Minuetto from string quintet 
2. Mendelssohn -Spring Song (1841) 
3. The Sims 3 OST -Simmering mallets from Build_mode 
4. The Sims 3 OST -Buy mode Consumerism Simplified 

 
ภาพที่ 4-28    ภาพเบื้องหลังการใส่เสียงประกอบ 



 
บทท่ี  5 

เทคนิคเฉพาะด้าน 
 

ผลงาน Animation เรื่องนี้สร้างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Maya เป็นตัว
หลักในการผลิตผลงาน นอกจากนี้ยังใช้โปรแกรมส าเร็จรูปอื่น ๆ มาร่วมด้วย เพื่อช่วยให้การท า 
Animation ให้ง่ายขึ้นและท าให้ประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้ในการผลิตงาน 
Animation มีมากมายหลายโปรแกรม 
 
เทคนิคการใส่สี Autodesk Mud Box 

Autodesk Mud Box เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับปั้น 3D Model โดยใช้เทคนิคการ
จ าลองการใช้ฝีแปรงบนพื้นผิวความละเอียดสูง ท่ีถูกสร้างขึ้นโดยพื้นฐานความคิดจากความต้องการ
ของนักประติมากรรมมืออาชีพ จากการออกแบบโดยประติมากร เพื่อประติมากร Autodesk Mud 
box ได้น าเสนอแนวความคิดใหม่ท่ีน าสมัย หล่อหลอมกับหลักการงานปั้นท่ีคุ้นเคยส าหรับประติมากร 
เพื่อตอบสนองความต้องการในความละเอียดซับซ้อนของช้ินงานในปัจจุบัน ด้วยเมนูการใช้งานและ
โครงสร้างท่ีสอดคล้องกับการใช้งานท่ีเล็งเห็นความส าคัญของการท างานในเชิงอุตสาหกรรม บวกกับ
แนวความคิด เพื่อให้มีการจบช้ินงานอย่างรวดเร็ว Autodesk Mud Box จึงถูกสร้างให้ง่ายต่อการ 
เรียนรู้ และการ ใช้งาน ซึ่งจะท าให้การผสมผสานวิธีการท างาน เข้าสู่กระบวนการท างานแบบเดิม
ส าหรับ ศิลปินที่มคีวามช านาญในโปรแกรม 3D ประเภทอื่นๆเป็นไป ได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพ  

ความสามารถของโปรแกรม 
1. Sculpting Paradigm สามารถปั้น 3D Model ได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วด้วย

แปรง และเครื่องมือหลากหลายรูปแบบท่ีมีอยู่ในราย การส าเร็จรูป ท่ีออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
ปรับแต่งค่าต่างๆได้ตามต้องการโดยสามารถ ปั้น 3D Model ได้ในลักษณะคู่ขนานสมมาตรกันไปได้ 
โดยสามารถปรับเพิ่มความละเอียดได้ส าหรับ Mesh Displacement 

2. Multi-resolution Mesh Editing สามารถสร้าง Subdivision ได้อย่างง่ายดายเพื่อ
ช่วยให้การควบคุม Polygon Mesh มีศักยภาพมากขึ้น อีกท้ังด้วยเทคโนโลยีการสร้างสรรค์แบบใหม่ 
ท าให้สามารถท างาน 3D Model ท่ีมีความละเอียดสูงและ Scene ขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น 

3. Texture Baking ด้วยความสามารถของ Texture Baking ในตัวโปรแกรม ท าให้
การสร้าง Normal และ Displacement mapซึ่งจ าเป็นอย่างมากในงาน เกมและภาพยนตร์เป็นไปได้
อย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยสามารถสร้าง Normal และ Displacement Map ท่ีมีคุณภาพสูงๆ 
ระหว่าง Mesh หลายๆตัวได้ โดยสามารถสร้างไฟล์ได้ท้ังในแบบ 8, 16 และ 32 bit 

4. 3D Layers สามารถจัดเก็บรายละเอียดของ Passes ต่าง ๆ ฐานข้อมูลปลีกย่อยของ 
Morph และคุณสมบัติส าคัญอื่นๆ โดยความสามารถของ Multiple Layer โดย 3D Layers สามารถ
ท่ีจะน ามาผสมผสาน Masked ลบ-สร้าง-สมมาตรและรวมกันในลักษณะเดียวกับโปรแกรม 2D 
Image-Editing ต่าง ๆ อีกท้ัง ลักษณะ User Interface ช่วยให้คุ้นเคยและท างานได้รวดเร็วในการ 
Duplicate, Merge, Flatten, Group และการเรียงล าดับ Layers 



51 

 

 
ขั้นตอนการใส่สีโดย Autodesk Mud box 

1. Import File Model ตัวที่ต้องการจะใส่สี เข้ามาใน Autodesk® Mud box 

 

ภาพที่ 5-1    ภาพขั้นตอนการ Import File Model  
 

2. โหลดรูปภาพที่ต้องการ Paint จาก Stencils โดยกด Add Stencils 

 

ภาพที่ 5-2    ภาพขั้นตอนการเลือกรูปภาพท่ีมาเป็นแบบ Paint 
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3. จะได้รูปภาพที่เป็นแม่แบบ จากนั้นปรับโมเดลให้ตรงกับลายท่ีต้องการ Paint 

 

ภาพที่ 5-3    ภาพแสดงรูปภาพที่เลือกมาพร้อมท่ีจะ Paint 
 

4. จากนั้นเลือก Paint Tools แล้วกดใช้ Projection Brush ใน Mud Box 

 

ภาพที่ 5-4    ภาพการเลือกใช้เครื่องมือในการ Paint 
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5. กดแปรงPaint ลงไปท่ี Model จนเต็ม จากนั้น Export File ออกมา 

 

ภาพที่ 5-5    ภาพแสดงการ Paint Model 
 

6. หลังจากท่ี Paint Model ใน Mud Box เรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาท่ีโปรแกรม Maya
แล้ว Import Model เข้ามา 

 
ภาพที่ 5-6    ภาพ Model ท่ี Import มาจาก Mud Box 
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7. ขั้นตอนสุดท้ายจะได้ Model ท่ีใส่ Texture เรียบร้อยแล้ว 

 
ภาพที่ 5-7    ภาพแสดง UV Texture ท่ีได้จากการ Paint ใน Mud Box 
 
เทคนิคการเรนเดอร์ด้วย V-Ray 

V-Ray เป็นปล๊ักอินท่ีเป็น Rendering Engine ซึ่งใช้ติดต้ังลงไปบนโปรแกรม 3D ท่ัว ๆ 
ไป (อาทิเช่น 3ds Max , VIZ , Maya  เป็นต้น และยังสามารถใช้ได้กับสถาปัตยกรรม 32-bit และ 
64-bit ได้อีกด้วย) เพื่อเพิ่มความสามารถให้โปรแกรม 3D เหล่านั้น โดยสามารถช่วย Render ภาพให้
ออกมาสมจริง จนบางครั้งไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างภาพถ่ายจริงๆ  กับภาพท่ี Render 
ผ่าน V-Ray นี้ได้เลยทีเดียว 

V-Ray เป็น Rendering Engine ท่ีใช้กับงานในระดับสูงท่ีต้องใช้ Advanced 
Techniques ยกตัวอย่าง เช่น การท า Global Illumination, Indirect Illumination (GI), 
Irradiance Map และ Caustics เป็นต้นเทคนิคขั้นสูงดังกล่าวข้างต้นนี้ บางเทคนิคโดยปกติหากใช้ 
Standard Renderer ท่ีมีอยู่ในโปรแกรมนั้น จะต้องเซ็ทค่าต่าง ๆ มากมายซึ่งซับซ้อนมาก อีกท้ังยัง
ใช้เวลาในการค านวณนานมากอีกด้วย แต่ถ้าหากใช้ V-Ray จะท าให้การ Render ด้วยเทคนิคเหล่านี้
เป็นเรื่องง่ายขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก กลุ่มผู้ใช้ท่ีนิยมน า V-Ray ไป ใช้ในงาน คือ กลุ่มท างานด้าน
สถาปัตยกรรมและก่อสร้าง (เพื่อท า Realistic 3D Rendering for Architecture), กลุ่มอุตสาหกรรม
ด้านภาพยนตร์ (Film Production) และเกม (Games Production) เป็นต้น 

ข้อเสียของปล๊ักอินตัวนี้ หลัก ๆท่ี หนีไม่พ้นเลย คือ ระยะเวลาท่ีใช้ในการ Render จะใช้
เวลาในการค านวณนานมาก ถ้าเทียบกับการ Render แบบปกติ  ถ้ายิ่งงานใหญ่ก็จะยิ่งนาน แต่
ระยะเวลาท่ีเสียไปมันก็คุ้มค่ากับความสวยงามของช้ินงานเมื่อ Render เสร็จ 

 
 

http://www.comgraph.co.th/3dsmax.php
http://www.comgraph.co.th/viz.php
http://www.comgraph.co.th/maya.php
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ความสามารถของโปรแกรม 
1. V-Ray เป็นปล๊ัก อิน เพื่องาน 3D โดยเฉพาะ มีความสามารถหลายด้าน เช่นด้าน 

Global Illumination, Displacement Mapping, Depth-Of-Field, Motion Blur, และ Tool 
Effect เป็นต้น 

2. V-Ray สามารถท า งานแบบ Distributed Rendering ได้อีกด้วย ท าให้ผู้ใช้สามารถ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หลายๆ เครื่องต่อเป็น Network กันเพื่อช่วยกัน Render ได้ ท าให้การท างาน
เร็วขึ้น และมีความสะดวก มากขึ้น 

3. สามารถใช้งาน V-Ray ได้บนสถาปัตยกรรมท้ัง 32-bit และ 64-bit 
4. Core Architecture รองรับการท างานประเภท Multithreaded Core ได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ มีการกระจายการประมวลผล (Distributed rendering) มีการจัดการ Shading 
อย่างมีระบบ เพื่อช่วยให้การประมวลผลแบบ Ray Tracing มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดการ
สถาปัตยกรรมแบบ Modular Architecture ช่วยให้สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงค่าคุณสมบัติต่างๆ 
ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 

 
ภาพที่ 5-1    ภาพฉากท่ีเรนเดอร์ด้วย V-Ray 
 

5. Geometry จัดการ Geometry แบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
ประมวลผลแบบ True Instance สามารถสร้างไฟล์ Geometry ประเภทต่างๆได้หลากหลาย เช่น
VRMesh, OBJ, PLY, GEO สามารถการประมวลผล Particle และ Particle Instance ได้ 



56 

 

6. Illumination น าค่าการค านวณ GI กลับมาใช้ซ้ า เพื่อการประมวลผลท่ีถูกต้อง
แม่นย า ส าหรับ Walk-Through Animations และ Animations ท่ีประกอบไปด้วย Dynamic 
Objects การค านวณแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย HDR Environments สามารถเพิ่มเติม
คุณสมบัติพิเศษต่างๆของแสง ผ่าน V-Ray SDK 

7. Integration with Maya ความสามารถทุกส่วนสามารถใช้งานผ่าน Maya โดยไม่
ต้องใช้โปรแกรมเสริม โดย Standalone จะประกอบไปด้วย 10 Licenses ท่ีรองรับการท างานของ 
Standard Maya Shaders, Lights, Materials, Procedural and Utility Textures 



 
บทท่ี  6 

ผลการด าเนินการ ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาและสร้างส่ือในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง อาหารเช้ามื้อสุดท้าย 
จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอนและผู้พัฒนา ตลอดจนผู้ท่ีสนใจและเล็งเห็นถึงแนวการพัฒนาท่ีน าสู่ไป
อนาคต เพื่อให้เป็นแนวทางให้กับผู้ชมให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ตลอดจนข้อคิดจากเรื่อง ได้อย่าง
ถูกต้องและ มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ก าหนด 
 
ผลการด าเนินการ 

ผู้จัดท าสามารถถ่ายทอดเนื้อเรื่อง และข้อคิดของการบังคับผู้อื่นให้ท าตามใจตน ให้ผู้ชม
เข้าใจได้ ผู้จัดท ามีทักษะท่ีเพิ่มขึ้นในการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยภาพเคล่ือนไหวโดยไม่มีบทพูดได้ ด้วย
การสร้างผลงานแอนิเมชันขนาดส้ันให้มีความเข้าใจได้ 

   

   

   

   

ภาพที่ 6-1   ผลการด าเนินงาน ชุดท่ี 1 
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ภาพที่ 6-2                    ชุดท่ี 2 
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ภาพที่ 6-3                    ชุดท่ี 3 
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ข้อจ ากัด 
1. เนื่องจากเป็นผลงานแอนิ เมชันขนาดส้ัน ท่ีมีเวลาจ ากัด จึงต้องเล่าเรื่องส่ือ

ความหมายของเรื่องให้มีความเข้าใจภายในส่ีนาที 
2. ผลงานแอนิเมชันใช้เทคนิคการเรนเดอร์แบบ V-Ray ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ

เรนเดอร์ต่อเฟรมนานมาก 
3. โมเดลฉากในร้านอาหารมีความละเอียดมากเกินไป ท าให้เ วลาแอนิเมทฉากนี้

โปรแกรมจะค้างและหลุดบ่อย เกิดปัญหาให้งานล้าช้า 
4. มีบางอย่างท่ียังไม่เข้าใจในการใช้โปรแกรม ท าให้งานออกมามีประสิทธิภาพไม่เต็มท่ี 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องมีการวางโครงเรื่องท่ีดี เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของเรื่องได้ง่ายในเวลาจ ากัด ส่วน
ฉากท่ีไม่ส าคัญควรตัดท้ิงหรือลดทอนลง 

2. วางแผนการท างานให้เป็นระเบียบ เผ่ือเวลาส าหรับการเรนเดอร์งานให้เยอะๆ 
ติดต่อขอเข้าเรนเดอร์งานได้ท่ีห้องคอมพิวเตอร์ของคณะหากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 

3. หากโมเดลฉากหนักเกินไป ให้ลบเส้นท่ีไม่ค่อยมีผล ลบจุดท่ีไม่จ าเป็น ลบFaceท่ีไม่
จ าเป็น ได้แก่ Face ท่ีถูกทับหรือถูกบังจนมองไม่เห็น 

4. การท างานต้องพยายามหาความรู้เพิ่มเติมและพบอาจารย์ท่ีปรึกษาบ่อย ๆ เพื่อดู
ภาพรวมของงาน และแก้ไขงานให้เป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้อง 
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