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จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหความบันเทิง ความสนุกสนานเพลิดเพลินใหกับผูชม 
เปนหลัก มีเนื้อหาสาระสอดแทรกเพียงเล็กนอย โดยเนื้อเรื่องในจุลนิพนธฉบับนี้จะเปนเรื่องราวเกี่ยว 
กับมุมมองความรักที่แตกตางกันในแตละตัวละคร ดังนั้นผูจัดทําจึงตองสรางความแตกตางของตัวละ 
ครใหมีลักษณะนิสัยทาทางที่แตกตางกันออกไป เพื่อใหภาพยนตรการตูน Animation เรื่องนี้สื่อออก 
มาไดชัดเจนและเขาใจไดมากยิ่งขึ้น    
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และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอขาพเจา รวมถึงคณะกรรมการตรวจจุลนิพนธทานอื่น ๆ 
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และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น จึงขอ 
กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยา 
ลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทําใหศิษยคนนี้ ประสบ 
ความสําเร็จไดดวยดี คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณ 
บิดา มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 



 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญของหัวขอโครงการจุลนิพนธ 
  ที่มาของเรื่อง The Mudskippers นี้มาจากความชื่นชอบในสัตวชนิดหนึ่งอาศัยอยูริมปา 
ชายเลน ลักษณะตัวประหลาด ๆ นั่นคือ ปลาตีนหรือเรียกให สุภาพขึ้นก็คือ ปลาจุ มพรวด แต เนื่องจาก 
รูปร างและหนาตาของปลาชนิดนี้ ไม ค อยมีความน ารักสักเท าไหร อีกทั้งยังมีพฤติกรรมท าทางที่ดูตลกและ 
เฮฮา จึงเป นเหตุให ผูจัดทํานํามาคิดสรางสรรค Character และเนื้อเรื่องให ออกมาน ารักแนวตลกโปกฮา 
จากแนวคิดนี้ผูจัดทําจึงคิดที่จะนําเสนอสิ่งต าง ๆ เหล านี้ให ออกมาในรูปแบบการ ตูน  3D  Animation 
ที่เน นความสนุกสนานและพร อมจะสร างเสียงหัวเราะให กับผูชม โดยนําเสนอเรื่องออกมาในมุมมองความ 
รักแรกพบของปลาตีนหนุมที่มีต อปลาตีนสาวที่รักนั่นเอง  
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูชมไดเห็นความรักในมุมมองตาง ๆ โดยผานตัวละครทั้งสามในเรื่อง 
2. เพื่อเตือนใจผูชมที่อาจจะมีชีวิตคลายกับเนื้อเรื่อง 
3. เพื่อสรางอารมณทางบวกของสังคมหลังชม Animation 
4. เพื่อใหผูชมเกิดความเพลิดเพลินไปกับการชมโดยใช Animation ในการสื่อสาร 
5. เพื่อเปนแรงบรรดาลใจใหผูชมหลาย ๆ คนนําไปตอยอดไดในหลาย ๆ ดาน 

 
ลักษณะและขอบเขตของหัวโครงการจุลนิพนธ 
 ลักษณะของโครงงานเปนภาพยนตร 3D Animation ความยาวไมเกิน 2.30 นาที โดยเปนการ 
เลาเรื่องผานตัวละครหลักสามตัวที่อาศัยอยูบนเกาะ ซึ่งเต็มไปดวยปาโกงกาง ตัวละครทั้งสามนั้นเปนสัตวครึ่ง 
บกครึ่งน้ํา มีชื่อเรียกกันวา ปลาจุมพรวด หรือ ปลาตีน โดยเนื้อเรื่องจะอยูในประเภทตลกเฮฮา   
 โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในโครงการ 
 1. โปรแกรมสําเร็จรูป Autodesk Maya ใชในการทํา Model, Animate, Lighting และ 
Render 
 2. โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe Photoshop ใชในการทํา Texture 
 3. โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe After Effects ใชในการทํา Composite 
 4. โปรแกรมสําเร็จรูป iMovie ใชในการทํา Sound Effects 
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ขั้นตอนการศึกษา 
 1.    วางแนวความคิดของเรื่องที่ตองการจะทํา 
 2.    ศึกษา Reference และคนหาสไตลงานที่สนใจ 
 3.    ทํา Mind Mapping เกี่ยวกับแนวความคิดที่เราวางเอาไว 
 4.    คิดโครงเรื่องที่ดึงมาจาก Mind Mapping และตรงกับสไตลงานที่คาดเอาไว 
 5.    คิดรายละเอียดของเนื้อเรื่อง หรือ สคริปของเรื่อง 
 6. ศึกษาเทคนิค และมุมกลองที่จะใชในการทํา รวมไปถึงเสียงประกอบ 
 7. นําเสนออาจารยที่ปรึกษา และแกไขผลงาน 
 8. พัฒนาผลงานและเก็บรายละเอียดขอผิดพลาดจนเสร็จสมบูรณ 
 9. นําเสนองานที่เสร็จสมบูรณพรอมสงเอกสาร 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผูชมตระหนักการใชวิจารณญาณกอนมีความรัก อยาใชเพียงแตอารมณ แตใหมองดี ๆ 
เพราะบางอยางที่เห็นอาจเปนแคภาพลวงตาดานเดียวก็เปนได 
 2. ผูชมที่มีการดํารงชีวิตคลายเนื้อเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม 
 3. ผูชมเกิดอารมณทางบวกหลังจากชม Animation 
 4. ผูชมเพลิดเพลินไปกับการชมงาน Animation 
 5. ผูชมเกิดแรงบรรดาลใจและเกิดแนวคิดที่สามารถนําไปตอยอดได 
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เนื้อเรื่องย อ The Mudskippers 
 ณ ชายหาดป าโกงกางหนึ่งอันแสนสงบ มีปลาตีน 2 ตัว ตัวนึงสีฟ า ชื่อว า Muddy 
และอีกตัวหนึ่งสี เหลืองชื่อว า Muddo  ทั้งคูกําลังช วยกันแหวกพุมไม  เพื่อเข ามาหาอาหาร  ทันทีที่ปลา 
ตีนหนุมทั้งสองสามารถเข ามาได  Muddo ได ยินเสียงเพลงแว วมาทางหนึ่ง ทั้งคูจึงหันไปมองตามเสียงนั้น 
ทั้งคูตก อยู ในภวังค แห งความรัก เสียง ๆ นั้น เป นเสียงเพลงของปลาตีนสาวแสนสวย เธอกําลังเต นรํา 
อยู บนโขด หินนั่นเอง Muddy เคลิบเคลิ้มไปกับความสวยของ แม ปลาตีนสาว เธอชื่อว า Mussy เธอ 
ตกใจเล็กน อยที่อยู ๆ ก็มีดอกไมยื่นให เธอ ขณะที่เธอรับดอกไม มา สายตาเธอเหลือบไปเห็นสาหร ายชอ 
โต ตีนสาวจึงขอให  Muddy ไปเอามาให  ตีนหนุมไม รีรอจึงรีบหันกลับไปเอาสาหร ายที่ Muddo ซึ่งกําลัง 
ยื่นสาหร ายให กับแม ตีนสาว สวนแมตีนสาวปลื้มใจกระโดดลงจะมาเอาสาหราย และแลวความจริงก็ ปรา 
กฎใหเห็น Mussy ปลาตีนสาวแสนสวยของสองหนุ ม ที่แท คือกระเทยสาวนี่เอง แต ความจริงนี้มีเพียง 
Muddy เท านั้นที่ไม รูความจริง แม  Muddo จะพยายามบอกแล วบอกอีก แต ก็ไม เป นผล Muddy ก็พยา 
ยามเอาสาหร ายไปให แม ตีนสาว ในที่สุด  Muddo ทนการขับไล ของ Muddy ไม ไหว จนยอมหลีกทางให  
Muddy กับกระเทยสาว Mussy ได รักกันต อไปอย างสงบสุด Muddo ได แต ถอนหายใจ หวังว าสักวัน 
Muddy จะรู ความจริงเข าสักวัน...จบบริบูรณ  
 
 



 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวของ 
 
 ในการศึกษาโครงการจุลนิพนธ  เรื่อง บทจะรัก ฉบับตีนตีน (The Mudskippers)  ผู จัด 
ทําได  มีทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข อง นํามาประยุกต ใชในโครงการจุลนิพนธ  เพื่อให ผลงานมีความน า 
สนใจ และสมบูรณ ดวยหลักการและเหตุผลต าง ๆ โดยไดศึกษาจากกรณีศึกษาทั้งหมด ดังนี้  
 
แนวคิด 
 แนวคิดที่เป นแรงบันดาลใจให ผู จัดทําโครงการได สร างสรรค โครงการจุลนิพนธ เรื่องบทจะ 
รัก ฉบับตีนตีน ( The Mudskippers ) ขึ้นนั้น เนื่องจากในป จจุบันมีรูปแบบความรัก หลายรูปแบบ  
มีทั้ง หญิง-ชาย-ตุ ด-เกย -กระเทย-ทอม มากมาย ทําให ยากตอการแยกแยะจนบางครั้ง ก็ทําให ผู คน 
หลงไปในภาพลวงตาที่เห็น บางสิ่งเรารูสึกรัก รูสึกชอบจนขาดสติ มองไม เห็นความเป น จริงทั้ง ๆ 
ที่ผูคนรอบตัวได กลาวตักเตือนแต ไมเชื่อยังคงหลงใหลไปกับภาพมายาที่ตนเชื่อ Animation เรื่องนี้จึง 
สร างขึ้นมา เพื่อหวังใหผูชมไดมองยอนดูตัวเวลามีความรักใหใชสติดูใหดีและรับฟงคําตัก เตือนจากคน 
รอบตัวบาง เพราะบางทีสิ่งที่เราเห็น อาจจะไมตรงกับความจริงที่เปนนั่นเอง 
 
ทฤษฎีความรูที่เกี่ยวของ 
 กฎพื้นฐานสําหรับการทําแอนิเมชัน (12 Principles of Animation) 
 กฎพื้นฐาน 12 ขอสําหรับการทํา Animation ถูกเพิ่มลงในหนังสือ The Illusion of 
Life: Disney Animation. โดย Animator จาก Walt Disney ชื่อ Ollie Johnston และ          
Frank Thomas เมื่อป ค.ศ.1981  พวกเขาพยายามสราง Animation ที่มากกวาความเปนจริงและ 
จุดประสงคหลักของกฎพื้นฐานนี้ก็เพื่อสรางมายาของตัวละครใหฝงลึกลงไป เสมือนกับกฎของฟสิกส  
โดยกฎพื้นฐานทั้ง 12 ขอ มีดังนี้ 
  1.    Timing and Spacing 
         Timing เปนเรื่องการกําหนดเวลาสําหรับ Animation เมื่อคุณกําหนด 
เวลา (Frame) ที่แตกตางกันสําหรับ Action เดียวกันคนดูจะรูสึกถึงอารมณและจุดมุงหมายในการ 
เคลื่อนไหวนั้นๆ แตกตางกันไปดวย ยกตัวอยางเชน การสายหัวซาย-ขวาของตัวละครถากําหนด 
ระยะเวลายาว (จํานวนเฟรมมาก) จะรูสึกเหมือนบิดขี้เกียจเพราะเมื่อยคอ ในขณะที่การกําหนด 
ระยะเวลาสั้น (จํานวนเฟรมนอย) ก็จะรูสึกวาตัวละครกําลังสายหัวปฏิเสธอยู 
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ภาพที่ 2-1    ภาพตัวอยาง Timing and Spacing  
ที่มา:    Animagazin. 12 Principles of Animation. เขาถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
เขาถึงไดจาก http://animagazin.com/wp-content/uploads/2013/01/Zamanlama-
Timing.jpg 

  
  2.    Ease In and Out (Slow In and Out) 
         อัตราเร็ว อัตราเรง เชน ในกฎของฟสิกส เมื่อโยนลูกบอลขึ้นไปใน   
อากาศ จังหวะแรกที่ปลอยลูกบอลไป มีอัตราเร็วสูงสุด (ซึ่งลูกบอลยังไมขึ้นตําแหนงสูงสุด) ลูกบอล 
จะคอย ๆ ลดความเร็ว จนเหลืออัตราเร็วเปนศูนย (ซึ่งก็คือ ลูกบอลอยูสูงสุด) จากนั้นลูกบอลก็จะ 
ตกลงมาโดยแรงโนมถวง จะเห็นไดวาชวงจังหวะที่ลูกบอลวิ่งขึ้นไปบนอากาศ แตละวินาทีที่ผานไปจะ 
วิ่งไปในระยะทางที่ไมเทากัน หรือถาใหใกลตัวหนอย ก็สังเกตแขนของคนที่เดินไปมา จังหวะที่แขน 
เคลื่อนที่ไปขางหนาสุด หรือขางหลังสุด แขนจะเคลื่อนที่ชาลง เรื่องของ Ease In / Ease Out 
จะชวยอยางมากในเรื่องของการบอกน้ําหนักของสวนตาง ๆ หรือเรื่องของแรงเหวี่ยง 

 

ภาพที่ 2-2    ภาพตัวอยาง Ease In and Out (Slow In and Out)  
ที่มา:    Luisescobarblog.com 12 Principles of Animation. เขาถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 
2556 เขาถึงไดจาก http://www.luisescobarblog.com/wp-content/uploads/2012/10/ 
pendulum-ease-in-ease-out.jpg 
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   3.    Arcs 
         การเคลื่อนที่เกือบทุกอยางบนโลกนี้เปนเสนโคง เชน การเหวี่ยงแขน 
บางคนอาจจะมองวาการที่วัตถุเชนลูกบอล ตกลงมาบนพื้นโลกมันเปนเสนตรง แตหากมองในแงของ 
Animate แลว การที่วัตถุตกลงมาในแนวดิ่ง ก็คือคากราฟแกน Y ซึ่งหากไป Plot จุดการเคลื่อน 
ที่โดยใหแกน Y คือระยะทางที่วัตถุผาน และแกน X คือระยะเวลาที่ใชจะเห็นวาเสนกราฟก็ยังคงเปน 
เสนโคง 

 

ภาพที่ 2-3    ภาพตัวอยาง Arcs  
ที่มา:    Blogspot.com 12 Principles of Animation. เขาถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เขาถึง 
ไดจาก http://1.bp.blogspot.com/-U0Bwj_samkc/ToyS31y8daI/AAAAAAAAASA/CK9Du0Z 
VM/s1600/arm_drag.gif 
 
  4.    Anticipation 
         เปนการดึงดูดสายตาของผูชม กอนเกินการเคลื่อนไหวขึ้นจริง ๆ  และ 
ยิ่งการเคลื่อนไหวที่จะเกิดนั้นเร็วขนาดไหน Anticipation ก็จะมีขนาด (รูปแบบการเคลื่อนที่ + ระยะ 
เวลา) ที่ใหญขึ้นตามไปดวย อยางเชน กระโดด เปนไปไมไดที่จะยืนขาตรงกระโดดแลวกระโดดได 
อยางนอยตองงอเขา เพื่อออกแรงถีบสงตัวเองขึ้นไป  ในการ Animate ก็เชนกัน ถาจะทํา Animate 
ตัวละครใหขวางของไปใหไกล ๆ  เปนไมไดที่ตัวละครจะหยิบของขึ้นมาแลวปลอยมือเลย   หรือแคยื่น 
แขนไปขางหนาแลวปลอยมือ อยางนอยตองมีการเหยียดแขน หรือเหวี่ยงแขนไปขางหลังกอนเพื่อรวบ 
รวมแรงกอนที่จะเหวี่ยงเพื่อสงบอลมาขางหนา เปนตน 

 

ภาพที่ 2-4    ภาพตัวอยาง Anticipation 
ที่มา:    The Animator’s Survival Kit. 12 Principles of Animation. เขาถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 เขาถึงไดจาก http://vk.com/doc23038624_9182183?hash=0e29cbf37f0dcc2d0 
9&dl=28aabb49a7217e1962 
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  5.    Exaggeration 
         การเนนการเคลื่อนไหวของตัวละครใหชัดเจนยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนทา 
โพส อากัปกริยา หรืออารมณของตัวละคร การ Exaggeration เปนการเพิ่มความนาสนใจใหกับ 
Animation แตวาจําเปนตองใชอยางระวังและเหมาะสมกอนอื่นตองเขาใจจุดมุงหมายของการเคลื่อน 
ไหวนั้น ๆ หรือเขาใจบทบาทของตัวละคร แลวเลือกจุดที่ตองการทํา Exaggeration หัวใจของ 
Exaggeration อยูที่การผลักดันใหการเคลื่อนไหวมันเกินกวาปกติ เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาใหกับการ 
เคลื่อนไหวนั้น ๆ ในขณะที่เรายังสามารถรักษาความนาเชื่อถือไวได 

 

ภาพที่ 2-5    ภาพตัวอยาง Exaggeration 
ที่มา:    Animation Brain. 12 Principles of Animation. เขาถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
เขาถึงไดจาก  http://www.animationbrain.com/2D/38principle.JPG 
 
  6.    Squash and Stretch         
จะคลายExaggerationตัวอยางที่นิยมใชอธิบายเรื่องนี้ก็คือลูกบอลกระเดง 
เมื่อลูกบอลกระทบพื้นลูกบอลจะถูกบี้ลง (Squash) เพราะแรงอัด และเมื่อลูกบอลเดงจากพื้นลอยขึ้น 
ไปในอากาศ ลูกบอลจะถูกยืด (Stretch) เพราะวาวามีแรงเฉื่อยมาฉุดรั้งไว หรืออีกตัวอยางที่เห็นได 
ชัดสุด คือ หนัง Action ฉากตอสูตาง ๆ หรือเวลานักมวยปลอยหมัดชกหนาคูตอสู จะเห็นวาหมัด 
เวลาพุงแรง เหมือนแขนจะยาวขึ้น หรือหมัดโดนยืด (เพราะแรงเหวี่ยง คลายเวลาสะบัดแผนยาง มันก็ 
จะยืดออก ณ จังหวะที่มันกางเต็มที่) แลวเมื่อหมัดกระทบหนา หมัดจะถูกบี้ (รวมถึงหนาของคน 
ถูกชกดวย) เพราะโดนแรงอัดเขาไป และการ Squash and Stretch ไมจําเปนตองเกิดกับวัตถุที่มี 
ความออนนุม หรือชิ้นสวนบนรางกายเทานั้น วัตถุแข็งก็มี Squash and Stretch เชนกัน เชน โคมไฟ 
Luxo Jr. ของ Pixar ที่แมจะเปนวัตถุแข็ง แตกอนกระโดดก็มีการยอตัว อันเกิด จากกลไก (Squash) 
และจังหวะที่กระโดดก็ยืดตัว (Stretch) 
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ภาพที่ 2-6    ภาพตัวอยาง Squash and Stretch 
ที่มา:    Johnstuff Blogspot. 12 Principles of Animation. เขาถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  
เขาถึงไดจาก  http://johnkstuff.blogspot.com/uploaded_images/STRETCHSQUASHDOG-
739059.jpg 
 
  7.    Secondary Action 
         การกระทํารองหรือการเคลื่อนที่รอง  อยางเชนเรา   Animate ตัว 
ละครเดินขากาวก็คือ การเคลื่อนที่หลักแขนหรือมือที่เหวี่ยงก็อาจจะจัดเปนการเคลื่อนที่หลักดวยแต 
เสื้อผาผมที่ปลิวไปตามแรงเหวี่ยงของการเดินพวกนี้คือการเคลื่อนไหวรองหรืออยางใน The Incredi- 
bles ที่ Mr. Incredibles ทุบโตะตอนพยายามที่จะคาดเข็มขัดใหไดแขนที่ทุบโตะและโตะกระแทก 
ก็คือ การกระทําหลักแตของบนโตะที่กระเดงตามไปดวยและลดหลั่นแรงกระเทือนเมื่อไกลจากจุด ที่ 
เกิดแรงกระแทกตรงนี้คือการกระทํารอง พวกนี้จะทําใหงานดูสมจริงขึ้นจนชักจูงใหคนดูเชื่อไดวา ตัว 
ละครนี้มีชีวิตจริง ๆ จากภาพตัวอยางดานลาง การกระทําหลักคือ การเดินสวนการกระทํา รองคือมี 
การ Squash and Stretch ไประหวางการเดินดวย 

 

ภาพที่ 2-7    ภาพตัวอยาง Secondary Action 
ที่มา:    Courses Washington. 12 Principles of Animation. เขาถึงเมื่อ  18 กรกฎาคม พ.ศ. 
2556   เขาถึงไดจาก  https://courses.cs.washington.edu/courses/cse459/12au/exercises/ 
images /animation_principles/lt_dan_walk_planning_sheet.jpg 
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   8.    Follow Through and Overlapping Action 
         เมื่อมีเหตุยอมมีผล เมื่อมีแรงตก ยอมมีแรงกระทบ Follow Through 
คือการกระทําที่เปนผลมาจากการกระทําหลัก (จะคลาย ๆ การกระทํารอง) เชน เวลาขวางบอล เมื่อ 
มือปลอยลูกบอลออกไปแลว มือจะไมหยุดคาง ณ ทาที่ลูกบอลออกจากมือ ขอมือจะพับลง 
และจะกระดกกลับขึ้นมาเล็กนอย  อันเปนผลจากแรงที่สงออกไป  สวน Overlapping Action นั้นจะ 
คลาย ๆ กับการสงทอดของแรง  ที่จะเห็นชัดเจนสุดก็เชน  การสะบัดเชือก  หรือสะบัดแส  จังหวะที่ 
เหวี่ยงออก เสนเชือกทั้งหมดจะไมเคลื่อนที่ไปพรอมกัน สวนที่จะเริ่มเคลื่อนที่กอน คือสวนที่อยูใกลมือ 
หรือจุดที่ออกแรงมากที่สุด จากนั้นก็จะสงตอแรงไปเรื่อยจนถึงปลาย หรืออยางเวลา Animate ผูหญิง 
ใสกระโปรงเดิน จังหวะที่ขาขางใดขางหนึ่งยืดไปขางหนาสุด ปลายกระโปรงจะยังไมกระดกหรือยื่นไป 
ขางหนาสูงสุด จะทิ้งชวงประมาณ 2-5 เฟรม ซึ่งเปนจังหวะที่ขาเริ่มถอย ชายกระโปรงยังไดรับอิทธิพล 
จากแรงสงอยู จึงทําใหเคลื่อนที่ตอไปขางหนาไดอีก 

 

ภาพที่ 2-8    ภาพตัวอยาง Follow Through and Overlapping Action 
ที่มา:    Vk.com 12 Principles of Animation. เขาถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เขาถึงไดจาก 
http://vk.com/doc23038624_9182183?hash=0e29cbf37f0dcc2d09&dl=28aabb49a7217 
e1962 
 
  9.    Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action 
         การทํา Animation สวนใหญจะมีรูปแบบการทํางานอยู 2 แบบ คือ 
Straight Ahead Animation ซึ่งก็คือการ Animate แบบทําทีละเฟรม เดินหนาไปเรื่อย (ซึ่งการ 
Animate รูปแบบนี้จะเหมาะกับการทํา Animation การเคลื่อนที่ของธรรมชาติ เชน น้ํา ไฟ ลม ฝน 
เพราะพวกนี้จะไมมี Key Frame ที่แนนอน) กับอีกรูปแบบคือ Pose-to-Pose Action ซึ่งก็คือการทํา 
Animation แบบใช Key frame ที่นิยมทํากันอยู (กําหนดทาทางหลัก และตําแหนงเฟรมที่เกิดขึ้น 
จากนั้นก็มาจัดการ Animate in between ที่อยูชวงระหวางคียเฟรมหลัก ซึ่งขั้นตอนนี้ถาเปนงาน 
Computer Animation ก็คือชวงเสนกราฟที่ไมมีตําแหนง Key Frame และคอมพิวเตอรคํานวณการ 
เคลื่อนที่ใหโดย Animator จะควบคุมผานความโคงของเสนกราฟ) 
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ภาพที่ 2-9    ภาพตัวอยาง Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action 
ที่มา:    Blogspot.com 12 Principles of Animation. เขาถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เขาถึง 
ไดจาก  http://1.bp.blogspot.com/_sHyf5K0oZxs/TS3qBflqDcI/AAAAAAAAASQ/dYaHVasA 
2ns/s1600/posetopose.jpg 
 
  10.   Staging 
         การแสดงทาทา หรือจัดวางวัตถุใหงายตอการรับรูและเขาใจ ทั้งโพส 
หลัก โพสรอง อารมณ (Emotion) และการแสดงทาทางของตัวละคร  (Action)  รวมไปถึงการจัดวาง 
องคประกอบ (Composition) ใหผูชมสามารถเขาใจถึงสิ่งที่คนสรางตองการใหเขาใจได และอารมณ 
และความรูสึกของ Pose/ Emotion/ Action/ Composition  เหลานั้นก็ไมควรที่จะขัดแยงกันในตัว 
เองดวย 

 

ภาพที่ 2-10    ภาพตัวอยาง Staging 
ที่มา:    Blogspot.com  12 Principles of Animation.  เขาถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
เขาถึงไดจาก  http://2.bp.blogspot.com/vHCp8sNZ1YE/UGZ6yU6UR6I/AAAAAAAAAEk 
/OmjADlkjE AM/s1600/STAGING.jpg 
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  11.  Appeal 
   ความดึงดูดใจ คือสิ่งที่คนเราอยากเห็น ยกตัวอยางเชน ความมีเสนห 
ของตัวละคร การออกแบบที่นาสนใจ ความเรียบงาย การสื่อความหมาย ฯลฯ ซึ่งวิธีการสราง 
Appeal ใหกับ  Animation  อาจจะเปนการ  Exaggerate  ในเรื่องของการออกแบบ การหลีกเลี่ยง 
ความสมมาตร (Symmetry อยางเวลาทาโพสซาย-ขวาไมควรเหมือนกันจนเกินไป) หรือการใช 
Overlapping 

 

ภาพที่ 2-11    ภาพตัวอยาง Appeal 
ที่มา:    Blogspot.com  Principles of Animation. เขาถึงเมื่อ 18 ก พ.ศ. 2556  เขาถึงไดจาก  
http://3.bp.blogspot.com/-SiYdp9jaTDo/UCX9TYQChSI/AAAAAAAACjI/4qKy5p4nUAg 
/s1600/CharacterLesson1a.jpg 
 
  12.    Personality 
          การสรางอุปนิสัย  หรือบุคลักษณะใหกับตัวละคร  หัวใจสําคัญของ 
เรื่อง Personality คือทําใหตัวละครที่เราทําการ Animate นั้นมีชีวิต  และสวมบทบาทที่เรากําหนด 
ใหไดจริง ๆ  คนบนโลกนี้ ยอมไมมีใครเหมือนกันโดยทั้งหมด ตัวละครก็เชนกัน แตละตัวยอมมีบุคลิก 
แตกตางกันไป การสรางบุคลิก นิสัยจะสรางเอกลักษณใหกับตัวละคร 

 

ภาพที่ 2-12    ภาพตัวอยาง Personality 
ที่มา:   Animationarena.com 12 Principles of Animation. เขาถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 
2556  เขาถึงไดจาก  http://www.animationarena.com/images/ArticleImage_4.jpg 
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ผลงานที่เกี่ยวของ   
 กรณีศึกษาที่ 1 
 ชื่อผลงาน   :    Animation Series เรื่อง Larva 
 ผลิตโดย     :    Korean Animation Studio’s Tuba Entertainment and Synergy 
Media. 

Larva  เปนการตูนสั้น ๆ ประมาณนาทีครึ่ง นําเสนอถึงเรื่องของเจาหนอนสองตัว 
อาศัยอยูในทอน้ําเล็กๆ ณ แหงหนใดหนหนึ่ง แตละตอนจะเปนเรื่องราวชีวิตยุง ๆ ของหนอนสองตัว 
ซึ่งเนนสรางเสียงหัวเราะ และสนุกสนานใหกับผูชมเปนอยางมาก 

 

ภาพที่ 2-13    ภาพจาก Animation เรื่อง LARVA 

ที่มา: Youtube.com Larva season 1. เขาถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เขาถึงไดจาก http:// 
www.youtube.com/watch?v=DkRDq65Ies0 
 
 วิเคราะหจุดเดนโดยรวมของงาน 
  1. การจัดแสงและการใชโทนสีที่สดใส 
  2. การ Composite ดีทําให Scene และองคประกอบอื่นๆดูสวยงาม 
  3. การใช Shade สีเปนแบบเพนท ทําใหงานดูมีStyle เปนเอกลักษณ 
 สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการนํามาปฏิบัติ 
 จากผลงานชิ้นนี้  สวนที่มีความเกี่ยวของและสามารถเปนแนวทางในการผลิตโครงการจุล 
นิพนธคือ สวนของการออกแบบ Scene, Lighting และ Shade สี ที่มีบรรยากาศแบบริมชายหาดเขา 
กันเปนอยางดี 
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 กรณีศึกษาที่ 2 
 ชื่อผลงาน   :    Snow White 
 ผลิตโดย     :    Disney (2D) Animated 

เรื่องสโนวไวต เปนเรื่องราวชีวิตของเจาหญิงแสนงามที่ถูกราชินี ผูเปนแมเลี้ยงกลั่นแกลง 

กลัววาสโนวไวตจะงดงามกวา จึงพยายามกําจัดสโนวไวทออกไป ชีวิตของนางเต็มไปดวยความภัยอัน 

ตราย แตก็ไมมีใครทําอะไรได เพราะนางมีเหลาคนแคระทั้งเจ็ด อีกทั้งมีเจาชายรูปงามคอยชวยเหลือ 

และอยูเคียงขางสโนวไวต  

สโนวไวตเปนนิยายที่ถือวาเปนอมตะเรื่องหนึ่ง เพราะถูกนํากลับมาทําใหมปรับเปลี่ยนไปตามกาลเว 

ลาไมวาจะกี่ยุคกี่สมัย นิทานเรื่องนี้ก็ยังคงสรางเสียงประทับใจใหแกคนดูไดเสมอ 

 

ภาพที่ 2-14    ภาพจากอนิเมชั่นเรื่อง Snow White (2D) 

ที่มา: Youtube.com Snow White. เขาถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เขาถึงไดจาก http:// 
www.youtube.com/watch?v=hQZ6zzLpoNQ 
 วิเคราะหจุดเดนโดยรวมของงาน 
  1. การจัดแสงและการใชโทนสีที่สดใส 
  2. มีดนตรีนุนนวล เหมาะสมกับอนิเมชั่น 
  3. การใช Shade สีเปนแบบเพนทเทสีและลายเสนเรียบงาย 
ทําใหงานดูวินเทจเกาๆ สีไมสดมากเกินไป ไมครึ้มมาก สีเย็นตาดี 
 สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการนํามาปฏิบัติ 
 จากผลงานชิ้นนี้  สวนที่มีความเกี่ยวของและสามารถเปนแนวทางในการผลิตโครงการจุล 
นิพนธคือ สวนของการออกแบบ Scene, Lighting และ Shade สี ที่มีบรรยากาศแบบริมชายหาดเขา 
กันเปนอยางดี 
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 กรณีศึกษาที่ 3 
 ชื่อผลงาน   :    Hermie and friends 
 ผลิตโดย     :    Disney (2D) Animated 

เรื่องนี้เปน Animation Series ไมยาว ไมสั้น แบงเปนตอน ๆ โดยลักษณะของเรื่องนี้ 

เปนเรื่องราวของหนาวสองตัวเดินทางออกไปผจญภัยโลกกวาระหวางทางก็ไดเจอนั่นนี่ โดยแตละตอน 

จะแฝงแงคิดดี ๆ ใหไดตระหนักและเขาใจไดมากขึ้นจากการตูนอนิเมชั่นที่ไดกลาวถึง 

 

ภาพที่ 2-15    ภาพจากอนิเมชั่นเรื่อง Hermie and Friends 

ที่มา: Youtube.com Hermie and friends. เขาถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เขาถึงไดจาก 
http://www.youtube.com/watch?v=hQZ6zzLpoNQ 

    วิเคราะหจุดเดนโดยรวมของงาน 
  1. การจัดแสงและการใชโทนสีที่สดใส 
  2. มี Acting ที่ตลกเฮฮาและนารัก 
  3. การใช Shade ที่ไมเนน Texture มากนัก แตมีการใชสีที่หลากหลาย 
และมีสีสันทําใหงานดูดี สีก็ไมสดมากเกินไปไมครึ้มมากและไมฉูดฉาดเกินไป ใชสีที่เย็นตาทําใหสายตา 
จดจองไดนาน 
 สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการนํามาปฏิบัติ 
 จากผลงานชิ้นนี้  สวนที่มีความเกี่ยวของและสามารถเปนแนวทางในการผลิตโครงการจุล 
นิพนธคือ สวนของการออกแบบการเคลื่อนไหวทาทางของตัวละคร ซึ่งตัวละครในเรื่องนี้มีลักษณะ 
คลายคลึงกับโครงการจุลนิพนธ ผูจัดทําจึงนํามาใชเปน Reference อางอิงในการทําโปรเจ็คนี้ 

 

 

 

 



 
บทที่ 3 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนดําเนินงาน 
 

 ในบทนี้จะกลาวถึงขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินงานตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลภาพตัว 
อยางที่ใชในการออกแบบพรอมทั้งตารางแสดงการแบงเวลาการทํางานและขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งขั้นตอน 
ในการทํางานประกอบดวย 

 
แนวความคิด 
 แนวคิดที่ทําใหผูจัดทําคิดทําจุลนิพนธ 3D Animation เรื่อง บทจะรัก ฉบับตีนตีน นั้น 
เพราะผูจัดทํานั่งคิดกําลังดูสารคดีเกี่ยวกับปลาจุมพรวด หรือที่เรียกกันภาษาชาวบานวา ปลาตีนนั่น 
เอง ผูจัดทํารูสึกทึ่งในความสามารถที่มันสามารถทําไดมากกวาความเปนปลา ปลาจุมพรวดสามารถมี 
ชีวิตอยูบนบกได อีกทั้งเดินไดอยางคลองแคลว ผูจัดทําจึงศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อดูวาจะสามารถนํา 
มาสรางสรรคอะไรไดหรือไม จากการศึกษาผูจัดทํามีความสนใจในเรื่องราวความรักของปลาชนิดนี้นั่น 
คือ ชวงเวลาในการหาคูครอง พวกมันจะพยายามแยงชิงความรักจากตัวเมียโดยการหาสิ่งที่ตัวเมีย 
อยากไดไปใหเพื่อใหตัวเมียยอมรับในตัว ผูจัดทําจึงคิดเนื้อเรื่องที่ทําใหเรื่องราวจากสิ่งเหลานี้มาสัง 
เคราะหใหมใหเปนการตูนอนิเมชั่นแบบสนุก ๆ โดยจะหักมุมในตอนจบ และปรับเนื้อเรื่องใหตาม  
กระแสนิยมความรักในปจจุบันนั่นก็คือ ความรักที่หลากหลาย ตัวปลาตีนสาวที่สวยนักสวยหนา แตใน 
ความเปนจริงอาจจะไมใชอยางที่เห็น หากพวกมันรูจะเกิดเหตุการณอะไรขึ้น ความรักของพวกเขาจะ 
เปนอยางไร 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บขอมูลสวนใหญจะหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต ซึ่งเขาถึงไดงายและสามารถเก็บบัน 
ทกึภาพตัวอยางที่สนใจลงในคอมพิวเตอรได ขอมูลสวนใหญที่คนหาก็จะเกี่ยวของกับการออกแบบ 
เชน การออกแบบตัวละคร การออกแบบฉาก หรือของประดับภายในฉาก  เพื่อใหผลงานสามารถสื่อ 
ถึงผู ชมไดตรงตามจุดประสงค จึงตองมีการออกแบบสถานที่หรือตัวละครโดยอางอิงจากความจริง 
และยัง ชวยใหผูชมเขาใจเนื้อเรื่องไดงายขึ้นอีกดวย การออกแบบตัวละครภายในเรื่อง  ตัวละครหลักก็ 
จะเปน ตัวละครปลาตีนสาวและมีตัวละครสีเหลืองจะเปนเปนตัวดําเนินใหเรื่องมีความตลกโปกฮา 
ภายในเรื่องขอมูลที่รวบรวมก็จะหาลักษณะโครงสรางของปลาจุมพรวด เคลื่อนไหวอยางไร มีนิสัย 
เกี่ยวกับความ รักอยางไร  จากนั้นจึงนํามาสังเคราะหใหมใหเปนเรื่องราวตลก ๆ ในรูปแบบของการ 
ตูนอนิเมชั่น   
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ภาพที่ 3-1    ตัวอยาง Reference ในการออกแบบตัวละครปลาจุมพรวดทั้งสามตัว 
ที่มา:    Wikia.com. Muddy_Mudskipper. เขาถึงเมื่อ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557 เขาถึงไดจาก 
http://villains.wikia.com/wiki/Muddy_Mudskipper  
 

 

ภาพที่ 3-2    ตัวอยาง Reference ในการออกแบบฉาก 
ที่มา:   Wallpapershd3d.com Desktop-wallpaper-3. เขาถึงเมื่อ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557 
เขาถึงไดจาก  http://wallpapershd3d.com/desktop-wallpaper-3/ 
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ภาพที่ 3-3   ตัวอยาง Reference ในการออกแบบฉาก 
ที่มา:   Bloggag.com ปาโกงกาง. เขาถึงเมื่อ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557 เขาถึงไดจาก http://www.bl 
oggang.com/mainblog.php?id=emilia0412&month=28-03-2013&group=2&gblog=10 
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การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อเรารวบรวมขอมูลมาแลวก็ตองมีการคัดกรองหรือคัดเลือกขอมูล อาจจะมีการดึงสวน 
หนึ่งของขอมูลที่หามาประกอบกับขอมูลอีกสวนหนึ่งใหไดเปนผลงานใหมที่ตองการขึ้นมา   หรือนํามา 
ดัดแปลงเพิ่มเติม ลดทอนตามความตองการหรือภาพที่คิดเอาไวกอนหนา  เชน ปลาตีน ควรออกแบบ 
ใหมีลักษณะโครงสรางอยางไร มีหนาตาแบบไหน เพื่อใหสอดคลองกับเคลื่อนไหวความเปนจริง หาก 
มีขอมูลไวใชอางอึงสวนนึง    จะทําใหการทํางานดําเนินตอไปไดงายขึ้น   และนําไปสูขั้นตอนการออก 
แบบตอไป 
 

การออกแบบ 
 เมื่อเราวิเคราะหขอมูลจนไดในสิ่งที่ตองการแลว   ก็ถึงขั้นตอนการออกแบบเพื่อใหขอมูล 
ออกมาเปนภาพผลงานขึ้นมา  ขั้นตอนการออกแบบถือเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง  ทุกสวนที่ 
ออกแบบมาควรมีความหมายและประโยชนในตัวของมันเอง และตองคํานึงถึงเมื่อนําไปทําเปนผลงาน      
3 มิติขึ้นมาดวย หากออกแบบไปแตไมสามารถนําไปทําตอไดก็จะตองเสียเวลากลับมาแกไขในขั้นตอน 
ออกแบบใหม  นอกจากนี้เรายังตองออกแบบใหสวยงาม เพราะหากการออกแบบไมสวยงาม ผลงาน 
สุดทายก็จะออกมาตามภาพที่ออกแบบไวดวยเชนกัน    เพราะฉะนั้นเราควรออกแบบออกมาใหสวย 
งามและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะเปนของตนเอง 

การออกแบบตัวละคร (Character Design) 
 1. ตัวละครปลาตีนสีฟา   ในการออกแบบตัวละครตองสื่อใหผูชมเห็นถึง 
นิสัยตัวละครและสถานการณภายในเรื่อง เชน ตัวปลาตีนสีฟา ถือวาเปนพระเอกของเรื่อง แตไม 
ถึงกับ เปนตัวเอกที่มีบทบาทมากนัก ตัวนี้มีชื่อวา Muddy มีนิสัยซื่อ ๆ เจาสําอาง ทําอะไรไมคอยคิด 
ทําตามอารมณความรูสึกของตัวเอง จึงเหมาะกับสีฟา ซึ่งเปนสีที่ใหความรูสึกสดใสไมมีเลหเหลี่ยมแตง 
เติมดวยผาพันคอกับมีผมสีเหลือง ใหความเปนเอกลักษณแกตัวละครที่มีความสําอางในตัวไดดี 

 

ภาพที่ 3-4    ภาพออกแบบปลาตีนหนุมสีฟา 
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 2. ตัวละครปลาตีนสีเหลือง ตัวละครตัวนี้มีชื่อวา Muddo  ตัวที่มีบทบาท 
อยางมากในการดําเนินเรื่อง เพราะเปนตัวที่ทําใหเกิดศึกชิงนางขึ้น  Muddo  มีนิสัยซื่อ ๆ  แตแฝงไป 
ดวยความฉลาด มีความชางสังเกตุ ลักษณะภายนอก ผูจัดทําตองการใหเปนตัวที่มีความโดดเดน แตไม 
อยากใหเดนกวาตัวพระผูจัดทําจึงคิดวานาจะเหมาะกับสีเหลือง ซึ่งเปนสีที่ใหความรูสึกสดใสสวางโดด 
เดน และมีรูปดาวเปนสัญลักษณประจําตัว 

 

 
ภาพที่ 3-5    ภาพออกแบบปลาตีนหนุมสีเหลือง 
 
 3.  ตัวละครปลาตีนสีชมพู  ตัวละครตัวนี้มีชื่อวา Mudsy เปนตัวนางคูกับ 
Muddy ตัวละครตัวเมีย เปนตัวที่ทําใหเกิดศึกระหวาง Muddo และ Muddy ลักษณะนิสัยในเรื่อง 
มีความฉลาด มีเลหเหลี่ยมแพรวพราว ไมตายของตัวละครตัวนี้ คือ ความสวยและสายตาทรงเสนห 
สีที่เหมาะสมที่สุด คือ สีชมมพูอมมวง และมีประกายระยิบระยับเสริมใหมีความโดดเดนและสะดุดตา 
 

 

ภาพที่ 3-6    ภาพออกแบบปลาตีนสาวสีชมพู 
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 การออกแบบฉาก (Scene Design)  
 1.    ฉากที่ทําใหเกิดเรื่องราวขึ้นบนเกาะ เปนสถานที่แคบ ๆ เทานั้น  

 

ภาพที่ 3-7    ภาพออกแบบฉากเกาะปาโกงกาง 
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Storyboard 
ตารางที่ 3-1    Storyboard 1 

	  

Scene 1 / Cut 1 
พุมไมขยับ ๆ 

	  

Scene 1 / Cut 2 
ตัวละครสีเหลืองกระโดดออกมาจากพุมไม 

	  

Scene 1 / Cut 3 
ตัวละครสีฟากระโดดตามสีเหลืองออกมา 

	  

Scene 1 / Cut 4 
ตัวละครสีเหลืองไดยินเสียงอะไรบางอยาง 
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ตารางที่ 3-2    Storyboard 2 

	  

Scene 1 / Cut 5 
ตัวละครสีเหลือง จึงหันไปตามเสียงและตกตะลึงกับ  
ภาพที่เห็น 

	  

Scene 1 / Cut6 
เจาของเสียงๆนั้นก็คือ ปลาตีนสาวสุดสวย เธอกําลัง 
เธอกําลังรองเพลงเตนรําอยางมีความสุข 
	  

	  

	  

Scene 1 / Cut 7 
ตัวละครสีฟาและสีเหลืองตางเคลิบเคลิ้มไปกับเสียง  
อันไพเราะของปลาตีนสาว 

	  

Scene 1 / Cut 8 
ปลาตีนสาวรองเพลงตอไปโดยที่เธอไมรูตัววากําลังถูก
จองมองอยู 
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ตารางที่ 3-3    Storyboard 3 

	  

Scene 1 / Cut 9 
ตัวละครสีฟาขยับเขามาใกลเรื่อยๆ 

	  

Scene 1 / Cut 10 
ปลาตีนสาวตกใจทันทีเมื่อมีดอกไมยื่นมาตรงหนาของ 
เธอ 

	  

	  

Scene 1 / Cut 11 
ตัวละครสีฟายื่นดอกไมใหกับแมตีนสาวนั่นเอง ขณะ 
เดียวกันตัวละครสีฟาไดแตกมหนากมตามองสาหราย
ที่อยูในมืออยางเซง ๆ 

	  

Scene 1 / Cut 12 
ตัวละครปลาตีนสาวรับดอกไมจากตัวละครสีฟาดวย 
ความยินดี 
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ตารางที่ 3-4    Storyboard 4 

	  

Scene 1 / Cut 13 
ตัวละครปลาตีนสาวเหลือบไปเห็นอะไรบางอยางขาง 
หลังตัวละครสีฟา 

	  

Scene 1 / Cut 14 
ตัวละครสีฟาหันมามอง  

	  

Scene 1 / Cut 15 
ตัวละครสีฟาคลานไปเอาสาหรายที่ตัวละครสีเหลือง 
สวนตัวละครสีเหลืองพยายามยื่นสาหรายใหปลาตีน 
สาวลงมาเอา 
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ตารางที่ 3-5    Storyboard 5 

	  

Scene 1 / Cut 16 
ตัวละครปลาตีนสาวอมยิ้มดีใจ 

	  

Scene 1 / Cut 17 
ปลาตีนสาวกระโดดลงมาทันที แตมีบางอยางที่กําลัง 
หลนลงพื้น 
	  

	  

Scene 1 / Cut 18 
สิ่งที่หลนลงพื้นมันคือผมปลอม ที่แทปลาตีนสาวก็เผย 
ตัวตนออกมาเธอเปนตัวผูปลาตีนสาวก็ ไมรูตัวเธอยื่น 
มือออกไปเพื่อจะขอสาหราย 

	  

Scene 1 / Cut 19 
ตัวละครสีเหลืองชอกตกตะลึง สาหรายในมือคอย ๆ 
รวงลงบนมือของตัวละครสีฟา 
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ตารางที่ 3-6    Storyboard 6 

	  

Scene 1 / Cut 20 
ตัวละครปลาตีนสาวยังคงงงไมรูวาเกิดอะไรขึ้น 

	  

Scene 1 / Cut 21 
ตัวละครสีเหลืองยังคงตกใจ สวนตัวละครสีฟากําลังรอ 
รับสาหรายจากมือตัวสีเหลือง 

	  

Scene 1 / Cut 22 
ทันทีที่ตัวละครปลาตีนสาวเห็นผมปลอมตกอยู เธอรีบ 
ความาสวมศีรษะทันที 

	  

Scene 1 / Cut 23 
เธอหันมายิ้มราวกับไมมีอะไรเกิดขึ้น 
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ตารางที่ 3-7    Storyboard 7 

	  

Scene 1 / Cut 24 
ตัวละครสีฟาคอย ๆ หมุนตัวมาทางตัวละครหญิงสาว 
สวนตัวสีเหลืองถึงกับกุมขมับในเหตุการณ 

	  

Scene 1 / Cut 25 
ตัวละครสีฟาโชวสาหรายดวยความภูมิใจสวนตัวละคร
สีเหลืองพยายามหาม 

	  

Scene 1 / Cut 26 
ตัวละครปลาตีนสาวสะบัดผมใหดูสวยและเซ็กซี่ดึงดูด
ตาแกปลาตีนหนุม 

	  

Scene 1 / Cut 27 
ตัวละครสีฟาคอย ๆ คลานเอาสาหรายมาใหสวนตัวสี 
เหลืองพยายามควาหามไมใหไป 
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ตารางที่ 3-8    Storyboard 8 

	  

Scene 1 / Cut 28 
ตัวละครสีฟาชี้ไลตัวสีเหลือง 

	  

Scene 1 / Cut 29 
ตัวละครสีเหลืองสงสายตาเคือง ๆ  ใหกับปลาตีนสาว 

	  

Scene 1 / Cut 30 
ตัวละครสีเหลืองยอมจากไปแตโดยดี	  

	  

Scene 1 / Cut 31 
ตัวละครสีฟาหันมายิ้มใหกับปลาตีนสาว 
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ตารางที่ 3-9    Storyboard 9 

	  

Scene 1 / Cut 32 
ตัวละครสีฟาคอย ๆ คลานไปหาปลาตีนสาว 
 

	  

Scene 1 / Cut 33 
ตัวละครสีฟายื่นสาหรายใหกับปลาตีนสาว 
 

	  

Scene 1 / Cut 34 
ปลาตีนสาวยิ้มปลื้มประทับใจในตัวละครสีฟามาก ๆ 

	  

Scene 1 / Cut 35 
ตัวละครปลาตีนสาวกระโดดมาจูบปลาตีนหนุมสีฟา 
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ตารางที่ 3-10    Storyboard 10 

	  

Scene 1 / Cut 36 
กลองคอย ๆ Zoom Out ออกมาโดยแหวกพุมไมไป 
ทางออก เพื่อเผยใหเห็นภาพรวมของฉาก 

	  

Scene 1 / Cut 37 
ตัวละครสีเหลืองทําหนาเซงและถอนหายใจใหกับ 
เหตุการณแยงชิงรักในครั้งนี้ แมวาตนจะไมไดมีความ 
รักเหมือนเพื่อน แตอยางนอยตนก็ยังไดกินสาหราย 
อา หราย เยอะแยะไมตองไมแยงใครกิน 
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แผนการดําเนินการ 
ตารางที่ 3-11    แผนการดําเนินการ 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 4 
ขั้นตอนการผลิต 

 
ในการจัดทําโครงการจุลนิพนธ 3D Animation เรื่อง บทจะรัก ฉบับตีนตีน (The Mud 

skippers) ไดมีขั้นตอนการทํางานเปนลําดับตั้งแตการรวบรวมขอมูลการตั้งหัวขอจนถึงขั้นตอนการ 
ผลิตโดยมีการวางแผนแตละขั้นตอนก็ไดรับคําแนะนําที่ดีจากอาจารยหลาย ๆ ทานเพื่อนําความเห็น 
ตาง ๆ   มาประยุกตใชภายในโครงการเพื่อใหทุกขั้นตอนออกมามีคุณภาพดีที่สุดและเปนไปตามจุด 
ประสงคที่ตั้งไวของผูจัดทํา 
 
การสรางตัวละคร (Character Modeling) 

ขั้นตอนแรกสุดคือการสราง Model ทั้ง Character, Scene และ Props ตาง ๆ 
ภายในงานโดยใชโปรแกรม Autodesk Maya โดย Character ในเรื่องนั้นมีอยูดวยกันทั้งหมด 3 ตัว 
สวน Scene และ Props แตละชิ้นนั้นจะทําเปนชิ้น ๆ แลวก็คอยนํามาจัดวางองคประกอบใหเปน 
Scene ขึ้นมา 

 
ภาพที่ 4-1    ภาพ Muddo Model 
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ภาพที่ 4-2    ภาพ Muddy Model 
 

 

ภาพที่ 4-3    ภาพ Mudsy Model 
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ภาพที่ 4-4    ภาพ Alga and flower models 

  

 

ภาพที่ 4-5    ภาพ Model Scene 
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การสรางระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหว (Rigging & Paint Skin Weight) 

ขั้นตอนนี้จะประกอบไปดวยการสราง Joint (การใส Joint เพื่อให Character 
สามารถเคลื่อนไหวได), การสราง Controller (เปนตัวที่ชวยในการควบคุม Joint แตละสวนของ 
Character), การ Skin (การที่ทําให Joint เชื่อมติดกับ Character  เพื่อจะไปใชในการ Animate 
ตอไป) และการ Paint Skin Weight  (การ Paint Skin Weight  เพื่อใหการงอพับแตละสวนของ 
Character ดูเหมือนจริงและเปนธรรมชาติ) ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการ Blend Shape (การดัดหนาตา 
Character  เพื่อนําไปใชในการแสดงสีหนาเวลา Animate) 

 

ภาพที่ 4-6    ภาพ Muddo Rigging และ Controllers 
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ภาพที่ 4-7    ภาพ Muddy Rigging และ Controllers 
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ภาพที่ 4-8    ภาพ Mudsy Rigging และ Controllers 
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ภาพที่ 4-9    ภาพ Paint Weight Model  เพื่อชวยในการ Animate ที่งายและสะดวกขึ้น 
 
การสรางการเคลื่อนไหว (Animation)  

ขั้นตอนการ Animate จะมีการจัดระเบียบการนําไฟลมาใชโดยนําไฟลตนฉบับ  มาเปน 
Reference ในการสรางงาน Animate  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแกไขรวมไปถึงการประ- 
หยัดพื้นที่การใชงานอีกดวยสําหรับงานนี้จะเนนการ  Animate  แบบ Pose – To – Pose หรือการ 
กําหนดทาทางหลักและจัดการ In-between เพื่อใหภาพรวมที่ออกมานั้นเกิดความตอเนื่องจะมี 
เพียง  บางสวนที่ใชการคียเฟรมทีละเฟรมเพื่อเปนการเก็บรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ  สวนปญหา 
หลักในขั้นตอนการ Animate นั้นคงจะเปนในเรื่องของ Timing  ซึ่งจะใชเวลาในการเรียนรูและ 
ฝกฝนคอนขางเยอะและอีกปญหาหนึ่งที่พบก็คือ จะลืม Set คา Timing ตอนเริ่ม Animate ให 
เปนแบบ PAL (25 fps) และ Playback Speed ในสวนของ Timer Slider ใหเปน Play Every 
Frame เพื่อใหการ Play  ของภาพเคลื่อนไหวที่เราสรางเปนแบบ  Real Time  จะไดรูและทราบ 
เวลาจริง หากมาปรับทีหลังจะทําใหเกิดปญหาการคลาดเคลื่อนของเฟรม และตองรื้อใหมหมดได 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

39 

	  

ขั้นตอนการดึงไฟลงานเขามาใชแบบ Reference 
1. ไปที่ File > เลือก Create Reference 

 

ภาพที่ 4-10    ภาพขั้นตอนการจะดึงไฟลงานเขามาใชแบบ Reference 
 

2. เลือกไฟลที่จะใชเขามาทําเปน Reference 

 

ภาพที่ 4-11    ภาพขั้นตอนการจะดึงไฟลงานเขามาใชแบบ Reference (ตอ) 
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 เพียงเทานี้ก็จะไดไฟลที่ดึงเขามาทํางานเปน Reference เวลาเราทำการ Animate 
งานไปแลว ตองการที่จะแกไข Model ไหนก็เพียงแคไปเปดไฟลที่เราดึงเขามาแลวแกไขใหเรียบรอย 
ใเราก็กลับมาเปดไฟลที่ทําการดึง Reference ทำงานตอ Model ที่เราแกไขในไฟล Reference 
ก็จะทําการอัพเดท Model  ที่เราแกไขใหโดยอัตโนมัติ  

ขั้นตอนการปรับคา Setting ของคา Frame rate เปน PAL(25 fps) 
1. ไปที่ Preferences > Setting > Time ปรับใหเปน PAL(25 fps) 

 

ภาพที่ 4-12    ภาพการปรับคาในการทํางาน Frame rate ใหเปน PAL(25 fps) 
 
 2. ไปที่ Preferences > Time Slide > Playblast speed ปรับใหเปน Play every 
frame 

 

ภาพที่ 4-13    ภาพการปรับคาในการแสดงเวลากด Play เปนแบบ Play every frame 
 
 



 

 

41 

การกําหนดสีและลวดลาย (Shaders and Textures) 
 Shaders จะเนนในเรื่องของ Texture Painting แบบเรียบงายทิ้งรอยของ Brush บาง 
เพื่อใหงานดูเรียบจนเกินไป แตก็ไมทิ้งจนมากไปก็อาจจะทําใหงานดูเยอะไปไมเปนการตูนจะเนนสีที่ 
ออน ๆ สดใส ๆ โดยโมเดลทุกชิ้นจะผานการทํา UV Layout เพื่อที่จะสะดวกในการทํา Texture 
Painting 

          

ภาพที่ 4-14    ภาพ Texture Muddo , Muddy และ Mudsy  
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ภาพที่ 4-15    ภาพ Texture Props 

 

 

 ภาพที่ 4-16    ภาพ Texture Scene  
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การจัดแสง (Ligth Setting)  
 การจัดแสงภายในงานนี้จะเปนการจัดแสง Outdoor ใหบรรยากาศของชวงเวลาประ-
มาณบาย ๆ โดยจะใช Directional Light เปนหลักในการจัดแสงและจะมีการตกแตงแสงเพิ่มเติมใน   
After Effects ในภายหลัง 

 

ภาพที่ 4-17    ภาพการจัดแสงในงาน (Autodesk Maya) 
 
 ขั้นตอนการ Render สําหรับจุลนิพนธเรื่องนี้จะแบงการ Render ออกเปน 3 Layer      

 
ภาพที่ 4-18    ภาพ Rendering ทั้ง 3 Layer 
 
  
 

Master	  Layer	  

Depth	  Layer	  

Occlusion	  Layer	  
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การตัดตอเสียงประกอบ (Sound Editing) 
 ขั้นตอนแรกก็ควรที่จะหา Sound ที่ใกลเคียงกับ Theme ของเรื่องที่เราทํา  โดยเพลง 
หรือ Sound ที่นํามาใชนั้นจําเปนอยางมากวาตองไมใชของที่มีลิขสิทธิ์ มิฉะนั้นอาจโดนฟองรองได 
ผูจัดทําจึงพยายามทํา Sound Effects ดวยตัวเอง อาจจะใชเครื่องมือชวย เชน โปรแกรม Garage 
Band ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชงานใน MAC เมื่อแตงทํานองเพลงไดตามที่ตองการแลว จึง 
Save ไฟลใหเปน .mp3 ขบวนการตอไปจึงนํามาตัดตอเสียงในโปรแกรม  iMovie  ซึ่งในโปรแกรมนี้ 
สามารถนําเสียงมาซอน และสรางบรรยากาศใหเขากับ Theme งานไดสะดวกดี 

 

ภาพที่ 4-19    ภาพในขณะใชโปรแกรม GarageBand ในการ Create Sound 
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การตัดตอภาพและเสียง (Composite) 

 โดยในสวนนี้เปนกระบวนการสุดทายของการตูน Animation ผูจัดทําเลือกใชโปรแกรม 
สําเร็จ iMovie มาใชในการตัดตอวีดีโอ และปรับสีใหกับงาน หลักการงาย ๆ คือ นําวีดีโอที่ไดจาก 
การ Composite จาก After Effects ไป Import เขามาใน iMovie จากนั้นก็เอาวีดีโอมาเรียงให 
ตามลําดับ จากนั้นก็ใส Effect Fade ดําบาง เบลอบาง แลวแตจะเลือกสรรค ขั้นตอนตอไปก็เอา 
Sound Effects ที่เราไดเตรียมไวในโฟลเดอรมาทําการตัดตอ ใส Sound ใหกับงานตามที่ไดปรากฎ 
อยูบนภาพ  

 

ภาพที่ 4-20    ภาพในขณะใชโปรแกรม iMovie ในการ Edit Sound และรวมงาน 

 
 
 
 



  

บทที่ 5 
การศึกษาเทคนิคเฉพาะดาน 

 
 ภายในโครงการจลุนิพนธเรื่อง  บทจะรัก ฉบับตีนตีน ( The Mudskippers ) ผูจัดทําไดมี 
ประยุกตใช Set Driven Key ผสมเขากับการใช Connection Editor และรวมไปถึงการนําเอา  
BlendShape มารวมใชในการทํา Rigging ในสวนตาง ๆ ในสวนของเทคนิคพิเศษนั้น ผูจัดทําไดทําในสวน 
ของหาง ซึ่งจะอธิบายวิธีการไดดังนี้ 
 1. กอนการทํา Rigging ตองปรับ Mode ใหเปน Animation กอนเริ่มทํา Rig 
ขั้นตอนแรกในการทําหาง คลิก Controller หาง > add Attributeแลวตั้งชื่อ TL (ครีบหางทางซาย) 
จากนั้นใสคา Max = 1, Min = -1, Default = 0 เพื่อกําหนดขอบเขตในการกางของครีบหาง 

 
 

ภาพที่ 5-1    ภาพแสดงการสราง Controller หาง 
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 2. เลือก Controller หางอีกครั้ง แลวไปที่แถบเครื่องมือ เลือก Animate > Set Driven 
Key > Set (เพื่อทําการ Set การทํางานของตัว Controller หางนี้) 

 

 
 

ภาพที่ 5-2    ภาพแสดงการเลือกเครื่องมือที่ใช 
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 3. เลือก Controller (หมายเลข 1) > กด Load Driver (หมายเลข 2) ( เปนการ Set วา 
Controller ตัวนี้จะเปนตัวควบคุมการขยับของครีบหางนั่นเอง )  >  เลือกกระดูกหางตั้งแตโคนหางอันที่ 
1-3 (หมายเลข 3) > กด Load Driven (หมายเลข 4) 
 

 
 

ภาพที่ 5-3    ภาพแสดงขั้นตอนการใชงาน Driven Key 
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 4. เลือก Controller หาง > เลือก ชื่อ Controller ในชอง Driver > เลือกชื่อ 
AttributeTL > ใสคา 0 เพื่อใช set คาใหเปนปกติ แลวกด Enter  
 

 
 

ภาพที่ 5-4    ภาพแสดงขั้นตอนการใชงาน Driven Key 
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 5. เลือกกระดูกหางเหมือนเดิม ตั้งแตอันที่ 1-3 แลวกด Load Driven > 
ลากคลุมดําชื่อกระดูกตั้งแตบนลงลาง > เลือก Rotate Y ปรับองศา ในกลอง Attribute  = 0  
 

 
 

ภาพที่ 5-5    ภาพแสดงขั้นตอนการใชงาน Driven Key 
 
 6. ทําแบบนี้อีก 2 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต ขอที่ 1-5 แตเปลี่ยนแคคา PL กับ Rotate Y 
ใหมปรับคาดังนี้ TL = 1 (คา Max ที่แสดงความกวางที่ครีบสามารถกางออกได) จะมีคา Rotate Y = 90 
สวน TL = -1 (คา Min ที่แสดงความแคบที่ครีบสามารถกางออกได) จะมีคา Rotate Y = -20 และ 
ครีบอีกขาง TR ใหทําแบบเดิมเชนกัน หากแตใหเปลี่ยนองศาใหตรงขามกัน เพื่อใหครีบขยับเขาออก 
ใหขนาน 
 
 7. หากทําเสร็จและถูกตอง ครีบหางจะมีลักษณะการขยับดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 5-6    ภาพแสดงผลสําเร็จของการใชงาน Driven Key ในการ Rigging หาง 



 

 

บทที่ 6 
ผลการดําเนินงาน ขอจํากัด และ ขอเสนอแนะ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลจากการทําโครงการจุลนิพนธ   เรื่อง " The  Mudskippers "  เกี่ยวกับเรื่องความรัก 
ของปลาตีนทั้งสามตัว   ผูจัดทํามีความพึงพอใจในชิ้นงานในระดับหนึ่งไดนําทักษะความรูตางๆ   ที่ได 
เรียนมาตั้งแต ป1 – 4 มาประยุกตใชกับงานชิ้นนี้ อีกทั้งยังไดความรูใหม ๆ ทั้งเรื่องมุมกลอง เรื่องการ 
Animate  เรื่องการจัดแสงและมีทักษะในดานการปนโมเดล  3D  แมวาแผนงานในการทํางานจะไม 
ตรงตามตารางงานที่กําหนดไวในชวงแรก ๆ  แตผูจัดทําก็เรงงานใหเสร็จตามตารางไดจนถึงกระบวน 
สุดทายได 

 

ภาพที่ 6-1    ภาพผลการดําเนินงาน 1 
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ภาพที่ 6-2    ภาพผลการดําเนินงาน 2 
 

 

ภาพที่ 6-3    ภาพผลการดําเนินงาน 3 
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ปญหาที่พบ 
 1. ปริมาณ  Character  ที่ทําในโครงการจุลนิพนธคอนขางจะมีหนาตาคลายกันและม ี
คอนขางเยอะ ทําใหยากในการแยกแยะวาใครเปนใครในเรื่อง 
 2. Scene งานคอนขางแคบทําใหการวางองคประกอบในแตละ Shot คอนขางสับสน 
ในมุมกลอง 
 3. Scene เปน outdoor มีเวลากลางวัน  แลวฉากแตละฉากก็มีตําแหนงที่อยูใกลๆ  
กัน ทําใหตองใชเวลาในการทํา Lighting ใหไดเฉดสีที่ใกลๆกันคอนขางนาน 
 4. ภาพที่ทําการ Render ออกมานั้นไมไดทําการแยก Layer ในตอนแรกทําใหเวลาใน 
การแกงานใชเวลานานเพราะตองทําการ Render ใหม 
 5. เนื่องจากขาดประสบการณในการทํางาน Project ใหญๆ คนเดียวทั้ง Project 
ทําใหผลงานออกมาดูไมสมบูรณ 
 
ขอจํากัดในการศึกษา 

1. ทรัพยากรคอมพิวเตอรในการทํางานนั้นมีนอยมาก  ทําใหการทํางานในแตละสวน 
นั้นคอนขางลาชา  จึงทําใหตองแบงเวลาในการทํางานใหรัดกุมมากวานี้ 
 2. การทํางาน Project ใหญๆ เพียงคนเดียวทําใหตองทําการศึกษาขอมูลเยอะ และทำ 
Project คอนขางหนัก 
 
ขอเสนอแนะ 

1. เวลา คือ สิ่งคัญในการคิดวางแผนการทํางาน ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงระยะเวลาเปน 
อันดับแรก เพื่อใหงานสามารถเสร็จตามขอบเขตที่วางไว 

2. การวางแผนระบบในการทํางาน ควรจัดลําดับความสําคัญของงานใหดี วาอะไรควร 
ทํากอน ควรทําหลัง เผื่อเวลาไวสําหรับแกไขใหดี เพราะหากไมไดคิด จัดการระบบในสวนนี้ อาจสงผล 
กระทบในการทํางานซ้ําแลวซ้ําอีก ทํานี่กอน แลวขามขั้นตอนไปทําอยางอื่น บางทีตองเริ่มทําใหมอีก 
เสียเวลาตอตนเอง และยังเสียสุขภาพอีกดวย 
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