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2-13 ภาพการเล่นบาสเกตบอล  13 
2-14 ภาพการเล่น Street Basketball  14 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของหัวข้อโครงการจุลนิพนธ์ 
 ความผูกพันธ์และความใกล้ชิด การดูแลเอาใจใส่กันถือว่าเป็นเรื่องท่ีส าคัญ ในทุกวันนี้  
ซึ่งครอบครัวๆหนึ่งจะประกอบไปด้วยหลักๆ คือ พ่อ แม่ ลูก “ลูกถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมาก ” ยิ่งถ้า
ครอบครัวที่มีพ่ี และน้องแล้ ว ซึ่งแน่นอนว่านิสัยอาจจะไม่เหมือนเลยโดยส่วนใหญ่ เช่น พ่ีมีนิสัยไปอีก
แบบ น้องมีนิสัยอีกแบบ ท าให้ยากต่อการดูแล แต่ก็เชื่อว่ายังมีสิ่งหนึ่งมีมาให้เหมือนกันนั้นก็คือ ความ
รักความห่วงใย ที่พ่ีน้องมีให้กันเสมอมา ถึงแม้ว่าแต่ละคนอาจจะแสดงออกมากันคนละวิ ธีก็ตาม เพรา
ค าว่าพี่น้องผูกพันธ์กันมาจากสายเลือด   มากกว่าความสนิทหรือความเคยชิน 
� โครงการจุลนิพลธ์นี้จัดท าขึ้น ภายใต้แนวความคิด  “ของขวัญส าหรับ พ่ี” โดยจะสื่อให้
เห็นว่าบางครั้งการที่เราไม่ชอบท าอะไรเหมือนกัน ชอบต่างกัน แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะท าอย่างอ่ืนเลย
ไม่ได้ ถ้าเรามีแรงบันดาลใจ ที่ต้องการจะท าเพ่ือใครสักคนหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะล าบากยากเย็นแค่ไหนเรา
ก็จะต้องท ามันส าเร็จให้ได้  โดยถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบของการ์ตูน  3D Animation  
ทั้งนี้เพ่ือจะแสดงถึงความผูกพันของพ่ีน้องคู่หนึ่ง ซึ่งไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย ทั้งนิสัยและ อ่ืนๆ แต่เมื่อ
ถึงเวลาในยามขับขันขึ้น  เพราะความผูกพันและค าว่าพ่ีน้อง จึงท าให้คนอีกคนหนึ่งสามารถยอม
เปลี่ยนตัวเองและยอมท าทุกอย่างเพ่ืออีกคนแต่โดยไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆเลย และเพ่ือดึงดูดให้ผู้พบ
เห็นหรือผู้ที่ได้รับชมเกิดความสนใจและน าเอาคติข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตป ระจ าวันได้จากการรับชมงาน
3D Animation ชุดนี้ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความส าคัญของครอบครัวและสุขภาพ 
2. เพ่ือเตือนใจผู้ชมที่อาจจะมีชีวิตคล้ายกับเนื้อเรื่อง 
3.  เพ่ือสร้างอารมณ์ทางบวกของสังคมหลังชม Animation 
4.  เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลินไปกับการชมโดยใช้ Animation ในการสื่อสาร 
5.  เพ่ือเป็นแรงบรรดาลใจให้ผู้ชมหลายๆคนน าไปต่อยอดได้ในหลายๆด้าน 
6.   เพ่ือพัฒนาฝีมือตนเองในการท างานด้าน Animation 
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ลักษณะและขอบเขตของหัวโครงการจุลนิพนธ์ 
ลักษณะของโครงงานเป็น ภาพยนตร์ 3D Animation ความยาวไม่ เกิน 5 นาที โดยเป็น

การเล่าเรื่องผ่านตัวละครหลักสองตัวที่มีเป็นพี่น้องการ  แต่มีนิสัยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และมีวันหนึ่ง
เกิดเหตุการณ์ที่ต้องท าให้ทั้งคนสองคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และท าให้เกิด แน่นแฟ้นของพ่ีน้อง
คู่นี้ โดยเนื้อเรื่องจะอยู่ในประเภทดราม่า  
 
 โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในโครงการ 
 1.   โปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Maya ใช้ในการท า Model, Animate, Lighting 
และ Render 
 2.   โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe Photoshop ใช้ในการท า Texture 
 3.   โปรแกรมส าเร็จรูป Adobe After Effects ใช้ในการท า Composite 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1.  วางแนวความคิดของเรื่องที่ต้องการจะท า 
 2.  ศึกษา Reference และค้นหาสไตล์งานที่สนใจ 
 3.  ท า Mind Mapping เกี่ยวกับแนวความคิดท่ีเราวางเอาไว้ 
 4.  คิดโครงเรื่องท่ีดึงมาจาก Mind Mapping และตรงกับสไตล์งานที่คาดเอาไว้ 
 5.  คิดรายละเอียดของเนื้อเรื่อง หรือ สคริปของเรื่อง 
 6.  ศึกษาเทคนิค และมุมกล้องที่จะใช้ในการท า รวมไปถึงเสียงประกอบ  
 7.  น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และแก้ไขผลงาน 
 8.  พัฒนาผลงานและเก็บรายละเอียดข้อผิดพลาดจนเสร็จสมบูรณ์ 
 9.  น าเสนองานที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งเอกสาร 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้ชมตระหนักและเห็นความส าคัญของครอบครัวและสุขภาพด้วยเช่นกัน 
 2.  ผู้ชมที่มกีารด ารงชีวิตคล้ายเนื้อเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ 
 3.  ผู้ชมเกิดอารมณ์ทางบวกหลังจากชม Animation 
 4.  ผู้ชมเพลิดเพลินไปกับการชมงาน Animation 
 5.  ผู้ชมเกิดแรงบรรดาลใจและเกิดแนวคิดท่ีสามารถน าไปต่อยอดได้ 
 6.  ผู้จัดท าเกิดการพัฒนาฝีมือในการท างานด้าน Animation 
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เนื้อเรื่องย่อ เรื่อง Mistake  
พ่ีชายกับเพ่ือน ก าลังซ้อมบาสกันอยู่  แต่พระเอกเป็นคนท่ีไม่ชอบเล่นบาส นอนฟังเพลง 

อ่านการ์ตูนอยู่ข้างสนาม  พอดีจะมีการแข่งสตีทบาส พระเอกก็ท าตัวชิลๆไป รอเวลาที่ พ่ีจะซ้อมเสร็จ 
แล้วก็กลับบ้าน  ตอนเดินกลับ พ่ีชายก็โยนบาสให้พระเอกรับ แต่พระเอกอารมณ์ไม่อยากเล่นด้วย 
ประมาณว่าอย่ามายุ่งน่า กลับเร็วๆเถอะ เลยเตะบอลหรือโยนบอลทิ้งแบบไม่ใส่ใจ  แล้วลูกบาสมันตก
ไปที่ถนน พี่ชายก็ไปเก็บ แต่ไม่ทันระวัง มีรถก าลังวิ่งมา เลยท าให้พี่ ชายโดนรถชน แข่งไม่ได้ พี่ชายก็
ไม่ได้โทษพระเอก แต่กับเป็นพระเอกท่ีรู้สึกผิด เลยหนีไปซ้อม แล้วลงแข่งแทนพ่ีชาย  ส่วนมากจะเป็น
มุมกล้องกับ เล่นอารมณ์พ่ีที่เศร้า นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างโรงพยาบาลไม่ได้เล่นแล้ว ลงแข่งไม่ทัน  
พระเอกมันยืนอยู่หน้าห้อง เห็นพี่มันเศร้ า เสียใจที่ตัวเองเปนต้นเหตุ   ก็ตัดมาที่พระเอกก าลังไปซ้อม
กับเพ่ือนโดยไม่ได้บอกพ่ีชาย  พอวันแข่ง พ่ีชายก็มองปฎิทินแบบเศร้าๆนึกถึงตอนที่ตัวเองซ้อม  พี่ชาย
กับนั่งเหม่อไปเหม่อมาก็หมดวัน พระอาทิตยามเย็นเสร็จแล้วก็มีคนเปิดประตูห้องพยาบาล พระเอก
ถือถ้วยเข้ามา  แล้วบอกพ่ีชายว่าชนะแล้วนะ เอาถ้วยมาให้แล้ว   

 
 
 
 
 
 
 
  



 
บทที่  2 

ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาผลงานที่เก่ียวข้องกับงานจุลนิพนธ์  ผู้จัดท าได้ศึกษาภาพลักษณ์โดยรวม  ให้
งานออกมาให้คุณภาพที่ดี เพ่ือช่วยให้ผลงานดูน่าสนใจ และเป็นเอกลักษณ์  ศึกษา การตัวละครให้มี
ความเหมาะสมกับเรื่องราว   ผู้จัดท าได้ศึกษามุมกล้องแล ะการเคลื่อนไหวของกล้องท่ีต้องการโทนสี
ของตัวละครและฉาก  ที่ใช้ อย่างเหมาะสมและจะท าให้ผลงาน มีความสนใจมากยิ่งขึ้น  จ ะท าให้ผู้ชม
เกิดความสนุกไปกับเรื่องราวและเข้าถึงเนื้อเรื่องได้มากขึ้น 

ในการศึกษาโครงการจุลนิพนธ์เรื่อง  "ผิดพลาด" Mistake ผู้จัดท าได้ท าการศึกษา ทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากับโคร งการจุลนิพนธ์เพ่ือให้ได้งานที่สมบูรณ์โดยศึกษา
จากกรณีทั้งหมด ดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 กฎพื้นฐานส าหรับการท าแอนิเมชัน (12 Principles of Animation) 
 กฎพื้นฐาน 12 ข้อส าหรับการท า Animation ถูกเพ่ิมลงในหนังสือ The Illusion of 
Life: Disney Animation. โดย Animator จาก Walt Disney ชื่อ Ollie Johnston และ          
Frank Thomas เมื่อปี ค.ศ.1981 พวกเขาพยายามสร้าง Animation ที่มากกว่าความเป็นจริง และ
จุดประสงค์หลักของกฎพ้ืนฐานนี้ก็เพ่ือสร้างมายาของตัวละครให้ฝังลึกลงไปเสมือนกับกฎของฟิสิกส์ 
โดยกฎพื้นฐานทั้ง 12 ข้อ มีดังนี้ 
  1.    Timing and Spacing 
         Timing เป็นเรื่องการก าหนดเวลาส าหรับ Animation เมื่อคุณก าหนด 
เวลา (Frame) ที่แตกต่างกันส าหรับ Action เดียวกันคนดูจะรู้สึกถึงอารมณ์และจุดมุ่งหมายในการ 
เคลื่อนไหวนั้นๆ แตกต่างกันไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น การส่ายหัวซ้าย- ขวาของตัวละครถ้าก าหนด 
ระยะเวลายาว (จ านวนเฟรมมาก) จะรู้สึกเหมือนบิดขี้เกียจเพราะเม่ือยคอ ในขณะที่การก าหนด 
ระยะเวลาสั้น (จ านวนเฟรมน้อย) ก็จะรู้สึกว่าตัวละครก าลังส่ายหัวปฏิเสธอยู่ 
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ภาพที่ 2-1    ภาพตัวอย่าง Timing and Spacing  
ที่มา:    Animagazin. 12 Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เข้าถึงได้
จาก http://animagazin.com/wp-content/uploads/2013/01/Zamanlama-Timing.jpg 
  2.    Ease In and Out (Slow In and Out) 
         อัตราเร็ว อัตร าเร่ง เช่น ในกฎของฟิสิกส์ เมื่อโยนลูกบอลขึ้นไปใน   
อากาศ จังหวะแรกท่ีปล่อยลูกบอลไป มีอัตราเร็วสูงสุด (ซึ่งลูกบอลยังไม่ข้ึนต าแหน่งสูงสุด) ลูกบอล 
จะค่อย ๆ ลดความเร็ว จนเหลืออัตราเร็วเป็นศูนย์ (ซึ่งก็คือ ลูกบอลอยู่สูงสุด ) จากนั้นลูกบอลก็จะ ตก
ลงมาโดยแรงโน้มถ่วง จะเห็นได้ว่าช่วงจังหวะที่ลูกบอลวิ่งขึ้นไปบนอากาศ แต่ละวินาทีที่ผ่านไปจะ วิ่ง
ไปในระยะทางท่ีไม่เท่ากัน หรือถ้าให้ใกล้ตัวหน่อย ก็สังเกตแขนของคนท่ีเดินไปมา จังหวะที่แขน 
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าสุด หรือข้างหลังสุด แขนจะเคลื่อนที่ช้าลง เรื่องของ Ease In / Ease Out จะช่วย
อย่างมากในเรื่องของการบอกน้ าหนักของส่วนต่าง ๆ หรือเรื่องของแรงเหวี่ยง  
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ภาพที่ 2-2    ภาพตัวอย่าง Ease In and Out (Slow In and Out)  
ที่มา:    Luisescobarblog.com 12 Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
เข้า ถึงได้จาก http://www.luisescobarblog.com/wp-content/uploads/2012/10/pendulu 
m-ease-in-ease-out.jpg 
   3.    Arcs 
         การเคลื่อนที่เกือบทุกอย่างบนโลกนี้เป็นเส้นโค้ง เช่น การเหวี่ยงแขน 
บางคนอาจจะมองว่า การที่วัตถุเช่นลูกบอล ตกลงมาบนพ้ืนโลกมันเป็นเส้นตรง แต่หากมองในแง่ของ 
Animate แล้ว การที่วัตถุตกลงมาในแนวดิ่ง ก็คือค่ากราฟแกน Y ซึ่งหากไป Plot จุดการเคลื่อนที่โดย
ให้แกน Y คือระยะทางท่ีวัตถุผ่าน และแกน X คือระยะเวลาที่ใช้ จะเห็นว่าเส้นกราฟก็ยังคงเป็นเส้น
โค้ง 

 
ภาพที่ 2-3    ภาพตัวอย่าง Arcs  
ที่มา:    1 BP Blogspot. 12 Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เข้าถึง
ได้จาก http://1.bp.blogspot.com/-U0Bwj_samkc/ToyS31y8daI/AAAAAAAAASA/CK9Du0Z  
VM/s1600/arm_drag.gif 
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  4.    Anticipation 
         เป็นการดึงดูดสายตาของผู้ชม ก่อนเกินการเคลื่อนไหวขึ้นจริง ๆ  และ 
ยิ่งการเคลื่อนไหวที่จะเกิดนั้นเร็วขนาดไหน Anticipation ก็จะมีขนาด (รูปแบบการเคลื่อนที่ + ระยะ 
เวลา) ที่ใหญ่ข้ึนตามไปด้วย อย่างเช่น กระโดด เป็นไปไม่ได้ที่จะยืนขาตรงกระโดดแล้วกระโดดได้ 
อย่างน้อยต้องงอเข่า เพ่ือออกแรงถีบส่งตัวเองขึ้นไป  ในการ Animate ก็เช่นกัน ถ้าจะท า animate 
ตัวละครให้ขว้างของไปให้ไกล ๆ เป็นไม่ได้ที่ตัวละครจะหยิบของขึ้นมาแล้วปล่อยมือเลย   หรือแค่ยื่น 
แขนไปข้างหน้าแล้วปล่อยมือ อย่างน้อยต้องมีการเหยียดแขน หรือเหวี่ยงแขนไปข้างหลังก่อนเพื่อรวบ 
รวมแรงก่อนที่จะเหวี่ยงเพ่ือส่งบอลมาข้างหน้า เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2-4    ภาพตัวอย่าง Anticipation 
ที่มา:    The Animator’s Survival Kit. 12 Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 เข้าถึงได้จาก http://vk.com/doc23038624_9182183?hash=0e29cbf37f0dcc2d0 
9&dl=28aabb49a7217e1962 
 
  5.    Exaggeration 
         การเน้นการเคลื่อนไหวของตัวละครให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นท่า
โพส อากัปกริยา หรืออารมณ์ของตัวละคร การ Exaggeration เป็นการเพ่ิมความน่าสนใจให้กับ 
Animation แต่ว่าจ าเป็นต้องใช้อย่างระวังและเหมาะสมก่อนอื่นต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของการ
เคลื่อนไหวนั้น ๆ หรือเข้าใจบทบาทของตัวละคร แล้วเลือกจุดที่ต้องการท า Exaggeration หัวใจของ 
Exaggeration อยู่ที่การผลักดันให้การเคลื่อนไหวมันเกินกว่าปกติ เพื่อเพ่ิมความมีชีวิตชีวาให้กับการ
เคลื่อนไหวนั้น ๆ ในขณะที่เรายังสามารถรักษาความน่าเชื่อถือไว้ได้ 



8 
 

 
ภาพที่ 2-5    ภาพตัวอย่าง Exaggeration 
ที่มา:    Animation Brain. 12 Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
เข้าถึงได้จาก  http://www.animationbrain.com/2D/38principle.JPG 
 
  6.    Squash and Stretch 
         จะคล้าย Exaggerationตัวอย่างที่นิยมใช้อธิบายเรื่อ งนี้ก็คือลูกบอล
กระเด้ง เมื่อลูกบอลกระทบพื้น ลูกบอลจะถูกบี้ลง (Squash) เพราะแรงอัด และเมื่อลูกบอลเด้งจาก
พ้ืนลอยขึ้นไปในอากาศ ลูกบอลจะถูกยืด (Stretch) เพราะว่าว่ามีแรงเฉ่ือยมาฉุดรั้งไว้ หรืออีกตัวอย่าง 
ที่เห็นได้ชัดสุด คือ หนัง Action ฉากต่อสู้ต่าง ๆ หรือเวล านักมวยปล่อยหมัดชกหน้าคู่ต่อสู้ จะเห็นว่า
หมัดเวลาพุ่งแรง เหมือนแขนจะยาวขึ้น หรือหมัดโดนยืด (เพราะแรงเหวี่ยง คล้ายเวลาสะบัดแผ่นยาง 
มันก็จะยืดออก ณ จังหวะที่มันกางเต็มท่ี ) แล้วเมื่อหมัดกระทบหน้า หมัดจะถูกบี้ (รวมถึงหน้าของคน
ถูกชกด้วย) เพราะโดนแรงอัดเข้าไป แล ะการ Squash and Stretch ไม่จ าเป็นต้องเกิดกับวัตถุที่มี
ความอ่อนนุ่ม หรือชิ้นส่วนบนร่างกายเท่านั้น วัตถุแข็งก็มี Squash and Stretch เช่นกัน เช่น โคมไฟ 
Luxo Jr. ของ Pixar ที่แม้จะเป็นวัตถุแข็ง แต่ก่อนกระโดดก็มีการย่อตัว อันเกิด จากกลไก (Squash) 
และจังหวะที่กระโดดก็ยืดตัว (Stretch) 

 
ภาพที่ 2-6    ภาพตัวอย่าง Squash and Stretch 
ที่มา:    Johnstuff Blogspot. 12 Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556  
เข้าถึงได้จาก  http://johnkstuff.blogspot.com/uploaded_images/STRETCHSQUASHDOG-
739059.jpg 
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  7.    Secondary Action 
         การกระท ารอง หรือการเคลื่อนที่รอง  อย่างเช่นเรา  Animate    ตัว 
ละครเดิน ขาก้าวก็คือการเคลื่อนที่หลัก แขนหรือมือที่เหวี่ยงก็อาจจะจัดเป็นการเคลื่อนที่หลักด้วย แต่ 
เสื้อผ้าผมที่ปลิวไปตามแรงเหวี่ยงของการเดิน พวกนี้คือการเคลื่อน ไหวรอง หรืออย่างใน The 
Incredibles ที่ Mr. Incredibles ทุบโต๊ะตอนพยายามท่ีจะคาดเข็มขัดให้ได้ แขนท่ีทุบโต๊ะ และโต๊ะ
กระแทกก็คือการกระท าหลักแต่ของบนโต๊ะที่กระเด้งตามไปด้วยและลดหลั่นแรงกระเทือน  เมื่อไกล
จากจุดที่เกิดแรงกระแทก ตรงนี้คือการกระท ารอง พวกนี้จะท าให้ง านดูสมจริงขึ้น จนชักจูงให้คนดู
เชื่อได้ว่า ตัวละครนี้มีชีวิตจริง ๆ  จากภาพตัวอย่างด้านล่าง การกระท าหลักคือ การเดินส่วนการ
กระท ารองคือมีการ Squash and Stretch ไประหว่างการเดินด้วย 

 
ภาพที่ 2-7    ภาพตัวอย่าง Secondary Action 
ที่มา:    Courses Washington. 12 Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ  18 มิถุนายน พ .ศ. 
2556   เข้าถึงได้จาก  https://courses.cs.washington.edu/courses/cse459/12au/exercises/ 
images /animation_principles/lt_dan_walk_planning_sheet.jpg 
 
   8.    Follow Through and Overlapping Action 
         เมื่อมีเหตุ ย่อมมีผล เมื่อมีแรงตก ย่อมมีแรงกระทบ Follow 
Through คือการกระท าที่เป็นผลมาจากการกระท าหลัก (จะคล้าย ๆ การกระท ารอง ) เช่น เวลาขว้าง
บอล เมื่อมือปล่อยลูกบอลออกไปแล้ว มือจะไม่หยุดค้าง ณ ท่าที่ลูกบอลออกจากมือ ข้อมือจะพับลง 
และจะกระดกกลับขึ้นมาเล็กน้อย อันเป็นผลจากแรงที่ส่งออกไป ส่วน Overlapping Action นั้นจะ 
คล้าย ๆ กับการส่งทอดของแรง  ที่จะเห็นชัดเจนสุด  ก็เช่น  การสะบัดเชือก  หรือสะบัดแส้  จังหวะที่ 
เหวี่ยงออก เส้นเชือกท้ังหมดจะไม่เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน ส่วนที่จะเริ่มเคลื่อนที่ก่อน คือส่วนที่อยู่ใกล้ มือ 
รือจุดที่ออกแรงมากที่สุด จากนั้นก็จะส่งต่อแรงไปเรื่อยจนถึงปลาย หรืออย่างเวลา Animate ผู้หญิง
ใส่กระโปรงเดิน จังหวะที่ขาข้างใดข้างหนึ่งยืดไปข้างหน้าสุด ปลายกระโปรงจะยังไม่กระดกหรือยื่นไป
ข้างหน้าสูงสุด จะท้ิงช่วงประมาณ 2-5 เฟรม ซึ่งเป็นจังหวะที่ขาเริ่มถอย  ชายกระโปรงยังได้รับ
อิทธิพลจากแรงส่งอยู่ จึงท าให้เคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าได้อีก 



10 
 

 
ภาพที่ 2-8    ภาพตัวอย่าง Follow Through and Overlapping Action 
ที่มา:    The Animator’s Survival Kit. 12 Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 เข้าถึงได้จาก http://vk.com/doc23038624_9182183?hash=0e 29cbf37f0dcc 
2d09 &dl=28aabb49a7217e1962 
 
  9.    Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action 
         การท า Animation ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการท างานอยู่ 2 แบบ คือ 
Straight Ahead Animation ซึ่งก็คือการ Animate แบบท าทีละเฟรม เดินหน้าไปเรื่อย (ซึ่งการ 
Animate รูปแบบนี้จะเหมาะกับการท า Animation การเคลื่อนที่ของธรรมชาติ เช่น น้ า ไฟ ลม ฝน 
เพราะพวกนี้จะไม่มี Key Frame ที่แน่นอน) กับอีกรูปแบบคือ Pose-to-Pose Action ซึ่งก็คือการท า 
Animation แบบใช้ Key frame ที่นิยมท ากันอยู่  (ก าหนดท่าทางหลัก และต าแหน่งเฟรมท่ีเกิดข้ึน 
จากนั้นก็มาจัดการ Animate in between ที่อยู่ช่วงระหว่างคีย์เฟรมหลัก ซึ่งขั้นตอนนี้ถ้าเป็นงาน 
Computer Animation ก็คือช่วงเส้นกราฟท่ีไม่มีต าแหน่ง Key Frame และคอมพิวเตอร์ค านวณการ 
เคลื่อนที่ให้โดย Animator จะควบคุมผ่านความโค้งของเส้นกราฟ) 

 
ภาพที่ 2-9    ภาพตัวอย่าง Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action 
ที่มา:   1 BP Blogspot. 12 Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เข้าถึง 
ได้จาก  http://1.bp.blogspot.com/_sHyf5K0oZxs/TS3qBflqDcI/AAAAAAAAASQ/dYaHVasA 
2ns/s1600/posetopose.jpg 
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  10.   Staging 
         การแสดงท่าท่า หรือจัดวางวัตถุให้ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจ ทั้งโพส 
หลัก โพสรอง อารมณ์ (Emotion) และการแสดงท่าทางของตัวละคร (Action) รวมไปถึงการจัดวาง 
องค์ประกอบ (Composition) ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่คนสร้างต้องการให้เข้าใจได้ และอารมณ์ 
และความรู้สึกของ Pose/ Emotion/ Action/ Composition เหล่านั้นก็ไม่ควรที่จะขัดแย้งกันในตัว 
เองด้วย 

 
ภาพที่ 2-10    ภาพตัวอย่าง Staging 
ที่มา:    2 BP Blogspot. 12 Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เข้าถึง 
ได้จาก http://2.bp.blogspot.com/-vHCp8sNZ1YE/UGZ6yU6UR6I/AAAAAAAAAEk/OmjADl 
kjE AM/s1600/STAGING.jpg 
 
  11.    Appeal 
   ความดึงดูดใจ คือสิ่งที่คนเราอยากเห็น ยกตัวอย่างเช่น ความมี
เสน่ห์ของตัวละคร  การออกแบบที่น่าสน ใจ ความเรียบง่าย การสื่อความหมาย ฯลฯ ซึ่งวิธีการสร้าง 
Appeal ให้กับ  Animation  อาจจะเป็นการ  Exaggerate  ในเรื่องของการออกแบบ การหลีกเลี่ยง
ความสมมาตร (Symmetry อย่างเวลาท่าโพสซ้าย- ขวาไม่ควรเหมือนกันจนเกินไป ) หรือการใช้ 
Overlapping 
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ภาพที่ 2-11    ภาพตัวอย่าง Appeal 
ที่มา:    3 BP Blogspot. Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556  เข้าถึง 
ได้จาก  http://3.bp.blogspot.com/-SiYdp9jaTDo/UCX9TYQChSI/AAAAAAAACjI/4qKy5p4n 
UAg/s1600/CharacterLesson1a.jpg 
 
  12.    Personality 
 การสร้างอุปนิสัย  หรือบุคลักษณะให้กับตัวละคร  หัวใจส าคัญของ
เรื่อง Personality คือท าให้ตัวละครที่เราท าการ Animate นั้นมีชีวิต และสวมบทบาทที่เรา
ก าหนดให้ได้จริง ๆ คนบนโลกนี้ ย่อมไม่มีใครเหมือนกันโดยทั้งหมด ตัวละครก็เช่นกัน แต่ละตัวย่อมมี
บุคลิกแตกต่างกันไป การสร้างบุคลิก นิสัยจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวละคร 

 
ภาพที่ 2-12    ภาพตัวอย่าง Personality 
ที่มา:    Animationarena. 12 Principles of Animation. เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556  
เข้าถึงได้จาก  http://www.animationarena.com/images/ArticleImage_4.jpg 
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วิธีการเล่นบาสเกตบอล การเล่นบาสเกตบอล ทักษะบาสเกตบอล  
ถึงแม้ว่าในกฎจะไม่ก าหนดต าแหน่งใด ๆ ของผู้เล่น แต่เรื่องนี้ มีวิวัฒนาการจนเป็นส่วน

หนึ่งของบาสเกตบอล ในช่วงห้าสิบปีแรกของเกม  จะใช้การ์ดสองคน  ฟอร์เวิร์ดสองคน และเซ็นเตอร ์
หนึ่งคนในการเล่น ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา มีการแบ่ งชัดเจนขึ้นเป็น พอยท์การ์ด (หรือ
การ์ดจ่าย) ชู้ต ติ้งการ์ด สมอลฟอร์เวิร์ด เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด และ เซ็น เตอร์ ในบางครั้งทีมอาจเลือกใช้ 
การ์ดสามคน แทนฟอร์เวิร์ดหรือเซ็ตเตอร์คนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า Three Guard Offense  การเล่นตั้งรับ 
มีหลักการแตกต่างกันสองรูปแบบ คื อ ตั้งรับแบบโซน (Zone Defense) และ แบบแมน- ทู-แมน 
(Man-To-Man Defense) การตั้งรับแบบโซน ผู้เล่นจะยืนคุมผู้เล่นฝ่ายบุกที่อยู่ในโซนที่ตัวเอง
รับผิดชอบ ส่วนแบบ แมน-ทู-แมน นั้น ผู้เล่นฝ่ายรับแต่ละคนจะยืนคุมและป้องกันผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่
โค้ชวางแผน การเล่นเอาไว้ส่วนการเล่นบุกท าคะแนนมีหลากหลายกว่เกี่ยวข้องกับแผนการส่งลูก และ
การเคลื่อนไหวของผู้เล่นที่ไม่ถือลูก การคัท (Cut) หรือวิ่งตัด คือการที่ผู้เล่นที่ไม่มีลูกวิ่งอย่างรวดเร็ว
ไปยังต าแหน่งที่ได้เปรียบ การสกรีน (Screen) หรือ พิก (Pick) คือการที่ผู้เล่นฝ่ายบุกยืนขวาง ทางผู้
เล่นฝ่ายรับที่ประกบเพื่อนร่วมทีมใน ขณะที่เพ่ือนร่วมทีมนั้นวิ่งตัดข้ าง ๆ เขา การเล่นสองแบบนี้
สามารถ รวมเข้าเป็นพิกแอนด์โรล (Pick And Roll) โดยที่ผู้เล่นคนแรกท าพิกจากนั้นก็หมุนตั ววิ่งเข้า
หาห่วง (ซึ่งเรียกว่าโร ล) สกรีน และ คัท เป็นส่วนส าคัญของการเล่น ท า ให้ส่งลูกและท าคะแนนได้
ส าเร็จ ทีมมักมีแผนการเล่นที่หลากหลายเพื่อให้อีกฝ่ายไม่สามารถคาดเดาการเล่นได้ ในสนามผู้เล่น
ต าแหน่งพอยท์การ์ดมักมีหน้าที่บอกแผนการเล่นที่จะใช้ให้กับ เพ่ือนร่วมทีม 

 
ภาพที่ 2-13    ภาพการเล่นบาสเกตบอล 
ที่มา :    ESPN NBA. Roy Hibbert for DPOY. เข้าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้จาก http://e 
spn.go.com/nba/story/_/id/10331297/2014-winter-forecast-defensiveplayer-year 
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ฟรีสไตล์ สตรีท บาสเกตบอล 
ฟรีสไตล์เป็นเกมสตรีทบาสเก ตบอล ซึ่งผู้เล่นจะต้องสร้างตัวละครขึ้นมาโดยเลือก

ต าแหน่งที่ต้องการเล่นคือ การ์ด, ฟอร์เวิร์ด และ เซนเตอร์ ซึ่งจะสามารถเลือกได้ครั้งเดียวไม่สามารถ
เปลี่ยนได้ จากนั้นจึงท าการจัดตั้งทีมขึ้น ทั้งทีมแบบ 2 คน, 3 คน และ 5 คน จากนั้นจึงไปท้าสู้กับทีม
อ่ืน ๆ ต่อไป 

กฎกติกาต่าง ๆ ในการแข่งขันจะเหมือนกับการแข่งสตรีทบาสเก็ตบอลของจริงแทบทุก
อย่าง แต่จะไม่มีการฟาวล์ใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าจะกระแทกกันล้มกลิ้งขนาดไหนก็ตาม 

ตัวเกมจะมีระบบเก็บค่าประสบการณ์ไปเพิ่มเลเวลให้กับตัวละคร เมื่อเลเวลสูงขึ้นค่า
ความสามารถก็จะเพ่ิมมากข้ึนไปด้วย ปัจจุบันเลเวลสูงสุดจ ากัดไว้ที่ 45 

 
ภาพที่ 2-14    ภาพการเล่น Street Basketball 
ที่มา :    tsbyme.com. Street Basketball In Den Bosch. เข้าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้
จาก http://www.shotsbyme.com/225/ 
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ขนาดมาตรฐานของสนามบาสเก็ตบอล 
ขนาดมาตรฐานของสนามบาสเกตบอลตามมาตรฐานของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ   

(FIBA) ก าหนดไว้ที่ ยาว 28 เมตร กว้าง 15 เมตร โดยวัดจากขอบในของเส้นสนาม  ส่วนขนาดสนามท่ี
เล็กที่สุดที่ใช้ในการแข่งขันได้  คือ ยาว 26 เมตร กว้าง 14 เมตร กรณีเป็นสนามในร่ม ความสูงของ
เพดาน หรือสิ่งกีดขวางต้องไม่ต่ ากว่า 7 เมตร 

 

ภาพที่ 2-15    ภาพขนาดมาตรฐานของสนามบาสเกตบอล 
ที่มา :    Dwarf Athletic Association Of America. Basketball. เข้าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 เข้า 
ถึงได้จาก http://www.daaa.org/DAAA_sportRules.html 
     

 
ภาพที่ 2-16    ภาพขนาดมาตราฐานของแบล็คบอร์ด 
ที่มา :    Dwarf Athletic Association Of America. Basketball. เขา้ถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 เข้า 
ถึงได้จาก http://www.daaa.org/DAAA_sportRules.html 
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อุปกรณ์ (Equipment) 
1. กระดานหลังและห่วงประตู (Backboard and Basket) 
 1.1. กระดานหลัง กว้าง 10.5 เมตร ยาว 1.80 เมตร 
 1.2 ห่วง เส้นผ่าศูนย์กลางยาว 0.45 เมตร (45 เซนติเมตร ) ห่วง

ประตู (ห่วงและตาข่าย) สูงจากพ้ืน 3.05 เมตร 
 1.3 ตาข่าย ยาว 0.40-0.45 เมตร (40-45 เซนติเมตร) 
 1.4 ที่ยึดกระดานหลัง  

  1.5 เบาะรองที่ยึดกระดานหลัง (ฐานตั้งห่างจากเส้นหลัง 2.00 เมตร) 
2. ลูกบาสเกตบอล (Basketballs)  

 2.1 ลูกบอล ต้องเป็นรูปทรงกลมและมีสีส้ม ซึ่งไ ด้รับการรับรอง มี 8 
ช่องกลีบ ตาม แบบเดิม กรุและเย็บเชื่อต่อกัน 
  2.2 ผิวนอกต้องท าด้วยหนัง หนังที่เป็นสารสังเคราะห์ ยาง หรือวัสดุ
สารสังเคราะห ์
  2.3 ลูกบอลจะขยายตัวเมื่อสูบลมเข้าไป ถ้าปล่อยลงสู่พื้นสนามจาก
ความสูง โดยประมาณ 1.80 เมตร วัดจากส่วนล่างของลูกบอล ลูกบอลจะกระดอนขึ้นสูงวัดจากส่วน
บนสุดจากของลูกบอลระหว่าง 1.20 เมตร ถึง 1.40 เมตร 
 2.4 ลูกบอลต้องมีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 74.9 เซนติเมตร และไม่
มากกว่า 78 เซนติเมตร (ลูกบอลเบอร์ 7) จะต้องมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 567 กรัม และไม่มากกว่า 650 
กรัม 
 

 
ภาพที่ 2-17    ภาพลูกบาสเกตบอลขนาดมาตราฐาน 
ที่มา :    sweatband.com. Spalding Official NBA Game Basketball. เข้าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 
2556 เข้าถึงได้จาก http://www.sweatband.com/spalding-official-nba--game-basketball.h 
tml 
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ภาพที่ 2-18    ภาพขนาดมาตราฐานของแบล็คบอร์ด 
ที่มา :    sweatband.com. Spalding Official NBA Game Basketball. เข้าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 
2556 เข้าถึงได้จาก http://www.sweatband.com/spalding-official-nba--game-basketball.h 
Tml 
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
กรณีศึกษาที่ 1 
ชื่อผลงาน :   Freestyle Street Basketball 2 
ผลิตโดย :   Gems Kiss 
เนื้อหาเก่ียวกับการโปรโหมดเกมส์ Freestyle Street Basketball 2 

 
ภาพที่ 2-19    ภาพยนตร์สั้น 3 มิติ เรื่อง Freestyle Street Basketball 2 
ที่มา :   Youtube.com. Freestyle Street Basketball 2. เข้าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้
จาก http://www.youtube.com/watch?v=p-lvT2hdyec 
 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
การออกแบบตัวละครมีความเหมาะสมกับ  Background การท าฉากกับแสงเงาได้

สวยงามน่าสนใจ ให้ความเคลื่อนไหวของตัวละครที่ดูเป็นธรรมชาติดูแล้วไม่ติดขัด ตัวละครสามารถด า
เนิดเรื่องให้น่าสนใจและน่าติดตามจุดเด่นตั วละครแสดงจุดเด่น โดยใช้ตัวละครในการด าเนินเรื่องให้
คนดูเกิดความสนใจและเข้าถึงอารมณ์ให้ติดตาม  มีรายละเอียดที่ใช้โทนสี  แสงเงาที่สวยงาม ดูมีความ
เหมาะสมกับงานเนื้อเรื่องมีความต่อเนื่องในการเคลื่อนไหวด้วยวิธีการต่างๆในการใช้เครื่องออกก าลัง
กาย ค่อนข้างท าได้ดี เข้ากับงาน 

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
จากผลงานชิ้นนี้สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการท าโครงการจุลนิพนธ์ คือ บทบาท

ของตัวละครที่ชนิดของประเภทกีฬากับการท างานตรงกับโครงการจุลนิพนธ์  และอารมณ์ของภาพ
ตามประเภทกีฬาของตามท่ีผู้จัดท าได้คิดไว้  รวมไปถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่มีแสดงให้เห็น 

http://www.youtube.com/watch?v=p-lvT2hdyec
http://www.youtube.com/watch?v=p-lvT2hdyec
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กรณีศึกษาที่ 2 
ชื่อผลงาน :   สแลมดังก์ 
ผลิตโดย :   โตเอแอนิเมชัน 
เนื้อหาเก่ียวกับการรวมตัวของเด็กนักเรียนเพ่ือที่จะเล่นกีฬาบาสเกตบอลของเด็ก

นักเรียนกลุ่มหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น 

 
ภาพที่ 2-20    ภาพยนตร์สั้น 2 มิติ เรื่อง Slam Dunk 

ที่มา :   yamaguchihoshiko.wordpress.com/. Slam Dunk: Unbelievable Ya. เข้าถึงเมื่อ 5 
สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้จาก http://yamaguchihoshiko.wordpress.com/2014/02/08/slam-
dunk-unbelievable-ya/ 

 
วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
การออกแบบตัวละครมีความเหมาะสมกับ งาน  ซึ่งตัวละครหลักภาพในเรื่องจะเป็น

นักกีฬาบาสเกตบอล จึงน าตังละครภาพในเรื่อง Slam Dunk มาใช้เป็น Reference ในการออกแบบ
ตัวละครในเรื่องให้น่าสนใจและน่าติดตามจุดเด่นตัวละครแสดงจุดเด่น  

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
จากผลงานชิ้นนี้สามารถน ามาใช้เป็น แนวทางในการท าโครงการจุลนิพนธ์ คือ การออก

ของตัวละครที่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลกับการท างานตรงกับโครงการจุลนิพนธ์  และอารมณ์ของภาพ
ตามประเภทกีฬาของตามท่ีผู้จัดท าได้คิดไว้  รวมไปถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่มีแสดงให้เห็น 
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กรณีศึกษาที่ 3  
ชื่อผลงาน :   Planes เหินซิ่งชิงเจ้าเวหา 
ผลิตโดย :   Walt Disney Pictures, DisneyToon Studios, Prana Studios 
เนื้อหาเก่ียวกับเครื่องบินที่ใฝ่ฝันที่จะได้เข้าร่วมการแข่งบินในฐานะนักบินผู้ เก่งกาจ 

 
ภาพที่ 2-21    ภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง Planes เหินซิ่งชิงเจ้าเวหา 
ที่มา :   Disney.co.uk. Dusty. เข้าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้จาก
http://www.disney.co.uk/movies/planes/characters/dusty 
 

วิเคราะห์จุดเด่นของผลงาน 
โทนสีของงาน (Mood and Tone) มีความน่าสนใจเหมาะกับโครงการของผู้จัดท าท่ี

ต้องการอารมณ์ของโครงการเป็นการแข่งขัน ซึ่งในโทนสีจากภาพจ ะมีอารมณ์ของการแข่งขันกีฬาสี
สดใส ตื่นเต้น มีสีสัน ท าให้คนดูเชื่อว่าเกิดการแข่งขันขึ้นจริงๆ 

สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการน ามาปฏิบัติ 
สามารถน าเอา Mood and Tone มาใช้ประโยชน์ในโครงการของผู้จัดท า  ท าให้เกิด

ความสมจริงของการแข่งขันกีฬาและโครงเรื่องของโครงของผู้จั ดท าเพ่ิมมากข้ึน  ท าให้ผู้ชมเชื่อว่า
โครงการของผู้จัดท านั้นเป็นการแข่งขันได้อารมณ์ของการแข่งขันจริง 
 
 

  



 
บทที่  3 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนด าเนินการ 
 

ในการศึกษาโครงการจุลนิพนธ์เรื่อง  “ผิดพลาด” เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การจัดท า   จึงได้ทีการข้ันตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้งานจุลนิพนธ์
ด าเนินไปอย่างมีข้ันตอน ระเบียบแบบแผน ซึ่งมีกระบวนการปฎิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

 
ลักษณะทางกายภาพ 

ลักษณะทางกายภาพของ Animation เรื่อง “ผิดพลาด”บอกเล่าเรื่อง ของพ่ีน้องคู่หนึ่ง
ซึ่งมีนิสัย แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ผู้เป็นพี่นิสัยี่ค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจเย็น แต่มีความมุ่งมั่น และมีความ
มั่นใจในตัวเองสูง รักการเล่น กีฬาเป็นชีวิตจิตใจ ผู้เป็นน้องนิสัยที่ใ ค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจร้อน แต่มี
ความมุ่งม่ัน และมีความมั่นใจในตัวเองสูง รักการเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจไม่ค่อยชอบไปยุ่งเก่ียวกับใคร
เป็นคนที่รักสงบ มีความเป็นส่วนตัวสูง แลพพ่ีน้องทั้ง 2 คนก็มักจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไร แต่ มีวันหนึ่ง
ต้องมีเหตุการณ์ที่ท าให้ทั้ง 2 คนรักกันมากขึ้น และท าให้เชื่อได้เลยว่าค าว่าเกิดมาเป็นพี่น้องกันแล้ว 
ถึงอาจจะมีนิสัย ไม่เหมือนกัน แต่ยังไงก็คนรักกัน ค่อยช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะยามที่สุขหรือทุกข์ก็ตาม 

 
ลักษณะตัวละคร 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้จัดท า ต้องศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพ่ือนน ามา
ประกอบและสร้างเป็นตัวละครตามที่ต้องการในเรื่อง 

1. ตัวละครตัวที่หนึ่งเป็นวัยรุ่นอายุ 20  ปี  ส่วนสูง  174  เซนติเมตร   น้ าหนัก  63  
กิโลกรัม เป็นคนที่มีบุคลิคที่มีโลกส่วนตัวสูง ชอบเก็บตัวอยู่คนเดี่ยว ชอบท าอะไรเพียงล าพัง ไ ม่ชอบ
ไปยุ่งเกี่ยวกับคนคนอ่ืน 

2. ตัวละครตัวที่สองเป็นวัยรุ่นอายุ 22  ปี  ส่วนสูง  180  เซนติเมตร   น้ าหนัก  65 
กิโลกรัม เป็นคนที่มีบุคลิคที่มีมีความมั่นใจในตัวเองสูง เป็นคนที่ชอบการออกก าลังกาย และชอบเล่น
กีฬา ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ  
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การออกแบบตัวละคร (Character Design) 
การออกแบบตัวละครโดยรวมจะลักษณะของงาน โดยจะเน้นให้งานออกมาเป็นสมจริง  

แต่ก็ยังให้อารมณ์ถึงภาพยนต์สั้น  ดั้งนั้นการออกแบบตัวละคร  รวมถึงบรรยายกาสของฉาก  มี
ลักษณะที่เป็นจริงแต่จะใช้รูปทรงที่ไม่เป็น  Realistic จนเกินไป 

 

 
ภาพที่ 3-1    ภาพการ Sketch ตัวละครหลัก 
 

 
ภาพที่ 3-2    ภาพการ Sketch Turn Around ตัวละครหลัก 
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ภาพที่ 3-3    ภาพการ Painting Turn Around ตัวละครหลัก 
 

 
ภาพที่ 3-4    ภาพ Sketch Expression ตัวละครหลัก 
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ภาพที่ 3-5    ภาพ Painting Expression ตัวละครหลัก 
 
การออกแบบฉาก (Scene Design) 

การออกแบบเป็นฉากที่เก่ียวกับสนามบาสเก็ตบอล และห้องพยาบาล ซึ่งเป็นฉากหลัก
ของเรื่องนี้ จึงท าการค้นตร้วหาข้อมูลได้ค่อนข้างง่ายจาก Internet ไม่ว่าจะเป็นฉากของสนามบาส
เก็ตบอลหรือฉากห้องพยาบาล ที่มีห้องพักของคนไข้ ทั้งนี้ผู้จัดท าได้ดัดแปลงให้มีความเป็น Cartoon 
มากขึ้น เพื่อให้เข้ากับตัวละครที่ออกแบบและเนื้อเรื่อง 

 
ภาพที่ 3-6 ภาพ Model ฉากต่างๆที่ใช้ในเรื่อง 
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Storyboard 
ตารางที่ 3-1    Storyboard 1 

 

Scene 1 / Cut 1 
Scale : Wide Shot 
Script :  

 

Scene 1 / Cut 2 
Scale : Profile Shot 
Script : พ่ีชายก าลังซ้อมบาสเกตบอลอยู่กับ

เพ่ือน 

 

Scene 1 / Cut 3 
Scale : Profile Shot 
Script :น้องชายนอนรอพ่ีชายที่ก าลังซ้อม

บาสเกตบอล 

 

 

Scene 1 / Cut 4 
Scale :  Insert Shot 
Script : กล้องจับไปท่ีป้ายปักประกาศการแข่ง
บาสเกตบอส 

 

Scene 1 / Cut 5 
Scale : Profile Shot 
Script : น้องพ่ีเกิดการโมโห เพราะรอนานแล้ว 
แต่พ่ีก็ยังไม่เลิกซ้อมบาสเกตบอลสักที 
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ตารางที่ 3-2    Storyboard 2 

 

Scene 1 / Cut 6 
Scale : Medium Full Shot 
Script : และท้ังหมดก็ได้เลิกซ้อม และเดินกลับ

บ้าน 

 

Scene 1 / Cut 7 
Scale : Medium Full Shot 
Script : และท้ังหมดก็ได้เลิกซ้อม และเดินกลับ

บ้าน 

 

 

Scene 2 / Cut 1 
Scale : Medium Full Shot 
Script : พ่ีชายเกิดนึกสนุก อยู่ดีๆก็ปาลูก

บาสเกตบอลไปที่น้อง เพื่อที่จะให้น้องรับ 

 

 

Scene 2 / Cut 2 
Scale : Medium Shot 
Script : น้องไม่ทันได้ระวัง จึงเอามือขึ้นมาเพ่ือ

ปัดลูกบาสเกตบอลที่ก าลังจะโดนหน้า 

 

 

Scene 2 / Cut 3 
Scale : Medium  Shot 
Script : ลูกบาสเกตบอลก็ได้กระเด็นตกไปอยู่ท่ี

บริเวณกลางถนน 
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ตารางที่ 3-3    Storyboard 3 

 

Scene 2 / Cut 4 
Scale : Close  Shot 
Script : น้องโมโหพ่ีชายมาก จึงรับหันมากต่อว่า

พ่ีอย่างรุนแรง 

 

Scene 2 / Cut 5 
Scale : Close  Shot 
Script : พ่ีบอกกับน้องว่า พ่ีแค่แกล้งเล่น ไม่คิด

ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนนี้  

 

Scene 2/ Cut 6 
Scale : Medium Full Shot 
Script : แล้วพ่ีก็ได้เดินลงไปเก็บลูกบาสเกตบอล

ที่อยู่กลางถนนด้วยตัวเอง 

 

Scene 2 / Cut 7 
Scale : Medium Full Shot 
Script : แต่เค้าไม่ทันได้มองว่ามันเร็วก าลังขับมา

ด้วยความเร็วพอดี 

 

Scene 2 / Cut 8 
Scale : Medium Full Shot 
Script : จึงท าให้รถคันนั้นชนพี่เข้าเต็มๆ 
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ตารางที่ 3-4    Storyboard 4 

 

Scene 2 / Cut 9 
Scale : Medium Full Shot 
Script : น้องตกใจมากท่ีเห็นพี่โดนรถชนจึงรีบ

เข้าไปช่วย 

 

Scene 2 / Cut 10 
Scale : Close  Shot 
Script : ตอนนั้นน้องท าอะไรไม้ถูกเลย จึงรีบน า

พ่ีส่งโรงพยาบาล 

 

Scene 3 / Cut 1 
Scale : Close  Shot 
Script : พ่ีถูกส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้าท าการรักษา 

 

 

Scene 3 / Cut 1 
Scale : Profile Shot 
Script : พ่ีตื่นมาพร้อมความตกใจ 
 

 

Scene 3 / Cut 2 
Scale : Close  Shot 
Script : ที่เห็นขาของตัวเอง หัก และต้องถูก

เข้าเฝือก 
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ตารางที่ 3-5    Storyboard 5 

 

Scene 3 / Cut 3 
Scale : Profile Shot 
Script : พ่ีจึงรีบหันไปดูปฏิทินอย่างรวดเร็ว 
 

 

Scene 3 / Cut 4 
Scale : Close Up Shot 
Script : เพราะอีกไม่ก่ีวันก็จะใกล้ถึงวันแข่งขัน

บาสเกตบอสแล้ว 

 

Scene 3 / Cut 5 
Scale : Wide Shot 
Script : น้องรีบเข้ามาหาพ่ีทันทีเอ เมื่อพ่ีรู้สึกตัว 

 

Scene 3 / Cut 6 
Scale : Close Shot 
Script : น้องท าหน้าตกใจมาก  เมื่อเห็นสภาพ
ของพ่ีชายเป็นแบบนี้ และตัวเองต้องเป็นต้นเหตุ
ที่ท าให้พ่ีเจ็บแบบนี้ 
 

 

Scene 3 / Cut 7 
Scale : Close Shot 
Script : พ่ีหันมาบอกน้องว่าไม่เป็นไร ไม่ต้องคิด
มากนะ 

 



30 

 

ตารางที่ 3-6    Storyboard 6 

 

Scene 3 / Cut 8 
Scale : Medium  Shot 
Script : แต่นอ้งก็ยังไม่ร็สึกดีขึ้นเลย 

 

 

Scene 3 / Cut 9 
Scale : Wide Shot 
Script : น้องจึงตัดสินใจเดินออกจากห้องไปทันที 

 

Scene 3 / Cut 10 
Scale : Close Shot 
Script : และหันมามองจ้องไปที่ลูกบาส 
 

 

Scene 1 / Cut 8 
Scale : Medium Full Shot 
Script : น้องจึงขยันฝึกซ้อมบาสเกตบอล 

เพ่ือที่จะได้ลงแข่งแทนพ่ีทัน 

 

 

Scene 3 / Cut 10 
Scale : Medium  Shot 
Script : พ่ีนั่งพักอยู่แต่ในห้อง วันๆเอาแต่นั่งมอง

ไปที่ปฏิทิน 
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ตารางที่ 3-7    Storyboard 7 

 

Scene 3 / Cut 11 
Scale : Medium  Shot 
Script : และก็มองไปรอบๆห้อง  

 

 

Scene 3 / Cut 11 
Scale : Medium  Shot 
Script : และก็เอามือมาจับที่ขาของตัวเอง 

 

 

Scene 3 / Cut 12 
Scale : Medium Full Shot 
Script : ทันใดนั้นน้องได้เข้ามา แต่ไม่ได้บอกพ่ี

ก่อน จึงท าให้ได้เห็นภาพพ่ีก าลังนั่ง เศร้าอยู่ 

 

Scene 3 / Cut 13 
Scale : Medium Full Shot 
Script : น้องทนเห็นพี่เศร้าไม่ได้ จึงรีบกลับ

ออกไปจากห้องทันที 

 

Scene 1 / Cut 9 
Scale : Medium Full Shot 
Script : และกลับขยันฝึกซ้อม อย่างขยันขันแข็ง

อีกครั้ง 
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ตารางที่ 3-8    Storyboard 8 

 

Scene 1 / Cut 10 
Scale : Medium Full Shot 
Script : เพ่ือที่จะลงแข่งทนพ่ีชาย ที่ตอนนี้ก าลัง

ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเพราะน้องเป็นต้นเหตุในเรื่องนี้ 

 

Scene 3 / Cut 14 
Scale : Medium  Shot 
Script : วันๆพี่เอาแตมองปฏิทิน  

 

 

Scene 3 / Cut 15 
Scale : Medium  Shot 
Script : วันนี้คือวันที่จะเพราะลงแข่งขันแล้ว  

 

 

Scene 3 / Cut 16 
Scale : Medium  Shot 
Script : แต่ก็ไม่สามารถไปแข่งขันได้ 

 

 

Scene 3 / Cut 17  
Scale : Wide Shot 
Script : พ่ีมองเหม่ออกไปนอกหน้าต่าง คิดถึง
แต่บรรยายกาศเก่าๆ เดิมๆ  
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ตารางที่ 3-9    Storyboard 9 

 

Scene 3 / Cut 18 
Scale : Close Up Shot 
Script : น้องได้เข้ามาท่ีห้อง เคาะประตู 

 

Scene 3 / Cut 19 
Scale : Medium  Shot 
Script : น้องมีอะไรจะมาให้พี่ดู 

 

 

Scene 3 / Cut 20 
Scale : Profile Shot 
Script : และนั้นก็คือถ้วยรางวัลที่ได้มาจากการ

แข่งขันบาสเกตบอล ซึ่งน้องได้ลงแข่งแทนพ่ี 

 

Scene 3 / Cut 20 
Scale : Profile Shot 
Script : พ่ี น้อง ต่างคนต่างดีใจมาก และทั้งสอง
ก็กอดกัน และน้องได้ขอโทดพ่ี พี่ก็บอกน้องไปว่า
ไม่เป็นเป็น  

 

Scene 3 / Cut 21 
Scale : Wide Shot 
Script : แค่เรารักกัน เข้าใจกัน ไม่ว่าว่าต่อให้
น้องท าผิดมากแค่ไหน พ่ีก็พร้อมที่จะให้อภัยน้อง
ได้เสมอ  
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แผนการด าเนินการ 
ตารางที่ 3-10    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. เก็บรวบรวมข้อมูล                 

3. ออกแบบ Storyboard                 

4. Animatic Storyboard                 

5. สร้าง Model ตัวละครและฉาก                 

6. Texture & Set up Model                 

7. Lighting                 

8. Animation 30 %                 

9. Test Animation And Effects                 

10. Final Image                 

11. Animation 100 %                 

12. Rendering                 

13. Composite & Sound                 

14. Documents                 

 



 
บทที่  4 

ขั้นตอนการผลิต 
 

ในการจัดท าจุลนิพนธ์เรื่อง “ผิดพลาด ” (Mistake) ในครั้งนี้มีขันตอนด าเนินงาน
ตามล าดับเพื่อให้สามารถด าเนินไปได้ดังนี้ 
 
การสร้างต ัวละคร (Character Modeling) 

ตัวละคร (Character) 
1. ในการสร้างตัวละครในเรื่อง จะหาขอมูลที่ตรงตามอุปนิสัยและเนื้ อเองของตัวละคร

ในเรื่องเสียก่อน แล้วจึงน ามาร่างเป็นรูป Sketch 

 
ภาพที่ 4-1    ภาพ Model Character ตัวละครหลัก 
 

2. น ารูปที่ Sketch มาวาดให้ชัดเจนจนเป็นด้าน Front และ Side ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 
3 แล้ว Import เข้าท่ีโปรแกรม Autodesk Maya เพ่ือไปใช้ปั้นตัวละครในขั้นตอนต่อไป 

3. เริ่มปั้นตัวละครแต่ละตัว จาก Sketch ที่ Import เข้าไปโดยต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ
เหล่านี้ 
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 3.1 Line ที่วิ่งตามตัวโมเดลต้องสะอาด นักปั้นโมเดลท าไปนิยมใช้ Face 4 เพราะ
มีความเสถียรในการขยับของโมเดลมากกว่า ไม่ควรกด Smooth โมเดลก่อนเพราะจะท าให้เกิดปัญหา
มาก เช่น การกลับมาแก้ 
 3.2 เส้นวงของโมเดล เพื่อการขยับที่ดี ควรสร้าง Line ที่บริเวณ ตา ปาก จมูก หู 
ให้เป็นวง ที่เชื่อต่อกันติด จะท าให้โมเดลสามารถน าไปใช้ขั้นตอนต่อไปได้ และได้รูปพื้นที่สมจริง 

 
ภาพที่ 4-2 ภาพโมเดล Wireframe หลักตัวละครผู้ชาย ตัวที่ 1 
 

 
ภาพที่ 4-3 ภาพโมเดล Wireframe หลักตัวละครชาย ตัวที่ 2 
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การสร้างสภาพแวดล้อมและฉากหลัง (Environment Background) 
เนื่องจากจุลนิพนธ์อ้างถึงฉากในเมื่องที่มีสนามกีฬาและลานเอาไว้ออกก าลังกาย มีสนาม

บาสเก็ตบอลและโรงพยาบาลเป็นหลัก มักจะมีสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะถนน ตึก บ้ าน เสียเป็นส่วนใหญ่ 
จึงหาข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับท่ีสนามบาสเก็ตบอลและการตกแต่งภายในห้องพยาบาล 

เนื่องจากฉากอยู่ในเมืองเป็นฉากท่ีอยู่ในเมือง และอ้างอิงถึงสนามกีฬาและลานเอาไว้
ออกก าลังกาย มีสนามบาสเก็ตบอลและโรงพยาบาลเป็นหลัก จึงต้องมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับสนามบาส
เก็ตบอลและห้องพพายาบาลแบบต่างๆที่ดูมีความทันสมัย เพ่ือให้เข้ากั นกับตัวละครและเนื้อเรื่องท้ัง
ภายในและภาพนอก 

 

 
ภาพที่ 4-4    ภาพ Reference บางส่วนที่ใช้ในการปั้น Model ฉาก 
ที่มา :    NYC. Free street hoops in nyc. เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2556 เข้าถึงได้จาก 
http://www.nycgo.com/articles/free-street-hoops-in-nyc-west-4-rucker-park-orchard-
beach-dyckman-park 
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ภาพที่ 4-5 ภาพ Model ฉากสนามบาสเกตบอล 
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ภาพที่ 4-6 ภาพ Model ฉากห้องพยาบาล 
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ภาพที่ 4-7 ภาพ Model ฉากถนนในเมือง 
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การสร้างระบบกระดูกและตัวควบคุมการเคลื่อนไหว (Rigging) 

คือการสร้าง Controller ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวละคร ให้สามารถเคลื่อไว้ได้ใน
ท่าทางที่เราต้องการ รวมถึงสีหน้าและอารมณ์ของตัวละคร ในการท า Rigging สิ่งที่ส าคัญที่ควร
ค านึงถึง คือการวางกระดูกส่วนต่างๆให้ตรงกับโมเดล ป้องกันการเกิดปัญหาภาย หลังเมื่อน าไป 
Animate 

 
ภาพที่ 4-8    Model ตัวละครผู้ชาย ตัวที่ 1 ได้แก่ กระดูก, Controller, เนื้อตัวละคร 

 

 
ภาพที่ 4-9    Model ตัวละครผู้ชาย ตัวที่ 2 ได้แก่ กระดูก, Controller, เนื้อตัวละคร 
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การเคลื่นไหวทางอารมณ์ (Blend Shape) 

 การสร้างสีหน้าต่างๆที่ นอกเหนือการควบคุมด้วย Controller เช่น หน้ายิ้ม ตกใจ ตา
กระพริบ เป็นต้น เพ่ือให้ตัวละครดูสมจริงและมีชีวิตชีวามากขึ้น สิ่งที่ส าคัญในการท Blend shape 
คือ ทางด้านซ้ายและด้านขวาของสีหน้าต่างๆจะต้องเท่ากัน 

 
ภาพที่ 4-10    ภาพหัว Blend Shape ตัวละครผู้ชาย ตัวที่ 1 เป็นสีหน้าต่างๆ 
 

 
ภาพที่ 4-11    ภาพหัว Blend Shape ตัวละครผู้ชาย ตัวที่ 2 เป็นสีหน้าต่างๆ 
 
การให้น้้าหนักของผิวตัวละครเพื่อการเคลื่อนไหว (Paint Weight) 
 การใส่ค่าน้ าหนักต่างๆเข้าท่ีโมเดลที่ติดกับกระดูกแล้ว เพื่อให้เวลา Animate มีความสุข
สมจริงมากขึ้น ไม่ มีส่วนหนึ่งส่วนใดถูกพับ หรือแข็งจนเกินไป ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานาน 
เพราะเป็นงานที่มีความละเอียดและส าคัญมาก ยิ่งเส้นโมเดลเยอะ ก็ยิ่งต้อง Paint Weight มาก ถ้า
หากสามารถท าในส่วนนี้ได้ด้วยดีแล้ว Animate นั้นดูดีขึ้นอีกด้วย 
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การก้าหนดสีและลวดลาย (Shaders and Textures) 
คือการน าโมเดลต่างๆที่ท าไว้มาคลี่ออกเป็นแผ่นๆ เรียกว่า UV Texture เพ่ือที่จะได้

น ามาใส่สี ลวดลายต่างๆ ให้มีความสมจริงมากขึ้นในโปรแกรมอ่ืนๆต่อไป สิ่งที่ต้องค านึงถึงในเรื่องการ
เกง UV คือ การควรการให้สามารถน าไปใส่ Texture ได้ง่าย อย่าแยกชิ้นส่ วนออกจากกันมาก
จนเกินไป เพราะอาจจะท าให้ตอนท า Texture เกิดความสับสนได้ และเม่ือลง Texture ที่ข้ึนใน
โปรแกรมอ่ืนๆแล้ว ตัว UV ที่ใส่ลงไปจะต้องมีความตรงกัน โมเดลที่ต้องไม่คลาดออกจากตัว Texture 

 
ภาพที่ 4-12    ภาพ UV Texture ใบหน้าตัวละครหลัก 1   
 

 
ภาพที่ 4-13    ภาพ UV Texture ใบหน้าตัวละครหลัก 2  
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การเคลื่อนไหวตัวละคร (Animating) 
การท าให้โมเดลหรือตัวละครที่ท าการ Paint weight เสร็จสมบูรณ์แล้ว มาขยับใน 

Scene ที่เราเตรียมไว้ โดยท าตามจาก Storyboard หรือ Layout ที่เคยเขียนไปแล้ว โดยใช้หลักการ
ต่างๆมาช่วยในการ Animate ตัวละคร เช่น Anticipation, Squash – Stench เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะมาช่วยให้กา Animate ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

 
การจัดแสง (Light Setting) 

การจัดแสงกับห้องแต่ละฉาก โดยต้องค านึงถึงบรรยากาศแสง เงาตกกระทบที่เกิดขึ้นขาก
ทิศทางของแสงที่เกิดขึ้นขริง เพื่อให้ออมมาเป็นธรรมชาติมากขึ้น และช่วนเพิ่มคุณภาพของงาน 

 
ภาพที่ 4-14    การวางต าแหน่งแสงในฉากสนามบาสเก็ตบอล 
 

 
ภาพที่ 4-15    การวางต าแหน่งแสงในฉากถนนในเมือง 
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ภาพที่ 4-16    การวางต าแหน่งแสงในฉากห้องพยาบาล 
 
การประมวลผลภาพ (Rendering) 

คือการน าภาพที่สมบูรณ์แล้วในโปรแกรม Maya ออกมาเป็นรูปแบบไฟล์วิดิโอนามสกุล
ต่างๆโดยอาจจะใช้การ Render Pass เพ่ือให้สามารถน าไปปรับแต่งในโปรแกรม  Composite ต่อไป
ได้ 

ผู้จัดท าได้ท าการ Render ในส่วนนี้ออกมาเป็ฯ 3 Pass ได้แก่ Master Layer, Depth, 
occlusion 

1. Master Layer คือภาพสีที่ได้จากตอนที่กดปุ่ม Render ในโปรแกรม Maya เป็น
Layer หลักท่ีจะต้อง Render แล้วทุกครั้ง 

 
ภาพที่ 4-17    ภาพ Master Layer ในฉากสนามบาสเก็ตบอล 
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ภาพที่ 4-18    ภาพ Master Layer ในฉากถนน 
 

 
ภาพที่ 4-19   ภาพ Master Layer ในฉากห้องพยาบาล 
 

2. Depth คือภาพที่ได้จากตอนที่กดปุ่ม Render ในโปรแกรม Maya ซึ่งเป็นภาพที่
จะสามารถใช่ใช้ก าหนดระยะหน้าหลังของภาพเพ่ือให้เกิดความชัดหน้า ชัดหลัง ในในแนวระยะต่างๆ
ของภาพ ต้องท าในขั้นตอนที่น าภาพ  Composite จึงจะสามารถใส่ Effect ที่เก่ียวกับระยะของภาพ
ได้ 
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ภาพที่ 4-20    ภาพ Depth ในฉากสนามบาสเก็ตบอล 

 

 
ภาพที่ 4-21    ภาพ Depth ในฉากห้องพยาบาล 
 

 
ภาพที่ 4-22    ภาพ Depth ในฉากถนน 
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3. Occlusion คือภาพที่เป็นสีขาวล้วนและมีการตัดขอบของวัตถุเป็น Shape เงา
บางๆมักใช้เพิ่มความสมจริงในชิ้นงาน โดยอาจจะใช้ปรับเป็น Multiply เวลาตกแต่งภาพใน Adobe  
Photoshop หรือตัดต่อใน Adobe After Effects 

 

 
ภาพที่ 4-23    ภาพ Occlusion ในฉากสนามบาสเก็ตบอล 
 

 
ภาพที่ 4-24    ภาพ Occlusion ในฉากห้องพยาบาล 
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ภาพที่ 4-25    ภาพ Occlusion ในฉากถนน 
 
การตัดต่อภาพและเสียง (Compositing) 

การน าไฟล์รูปหรือวิดีโอที่ Render แล้วมาปรับแต่ง โปรแกรมเ หล่านี้ได้แก่ Adobe 
Photoshop, Nuke, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects เป็นต้น โดยงานจุลนิพนธ์ 
ผู้จัดท าได้ใช้โปรแกรม Adobe After Effects เป็นหลักในชิ้นงาน 

 
ภาพที่ 4-26    ภาพการน าไฟล์วิดีโอมาตัดต่อในโปรแกรม Adobe Premiere Pro 
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ภาพที่ 4-27    ภาพการน าไฟล์วิดีโอมา Composite ในโปรแกรม Adobe After Effects 
 

 
ภาพที่ 4-28    ภาพการน าไฟล์วิดีโอมาตัดต่อเสียง Sound ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

 
 

 



 
บทที่ 5 

การศึกษาเทคนิคเฉพาะด้าน 
 

 ภายในโครงการจุลนิพนธ์เรื่อง ผิดพลาด (Mistake)  ผู้จัดท าได้มีการศึกษาเทคนิคเฉพาะ
ด้านเรื่องการใช้ nCloth ในการท าผ้าคลุมวัตถ ุซึ่งจะอธิบายวิธีการได้ดังนี้ 
 
เทคนิคการท า nCloth ในการท าผ้าคลุมวัตถ ุ

1. ก่อนอื่นสร้างวัตถุท่ีจะน ามาเป็นผ้า และวัตถุท่ีจะน ามาเป็นวัตถุยึดผ้าไว้  

 
 

ภาพที่ 5-1    ภาพแสดงการสร้าง pPlane ทรงกระดาษ A4  
 

2. จากนั้นแปลงหน้า Face ให้เป็น 3 เหลี่ยม เพื่อให้การเคลื่อนไหวเหมือนผ้า (ยิ่งface
ถี่มากยิ่งพริ้ว) 

 
ภาพที่ 5-2    ภาพแสดงการสร้าง pPlane หน้า Face ให้เป็น 3 เหลี่ยม 
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 3.  แล้วก็สั่งให้วัตถุที่จะน ามายึดผ้าไว้ แล้วสั่งให้เป็น Collider 

 
ภาพที่ 5-3    ภาพแสดงการค าสั่งสั่งให้เป็น Collider 
 

4.  จากนั้นจับวัตถุท่ีจะให้เป็นผ้า แล้วสั่ง Create nCloth 

 
ภาพที่ 5-4   ภาพแสดงการสร้าง nCloth 
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5.  เลือกหมวดเป็น Face แล้วจับหน้า Face บริเวณท่ีจะให้เป็นตัวยึดกับ Collider 

 
ภาพที่ 5-5   ภาพแสดงการจับหน้า Face 

 

6.  จากนั้นกดลงที่ icon ตามภาพข้างล่าง 

 

ภาพที่ 5-6   ภาพแสดงการเลือกค าสั่งตามภาพ 
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7.  จากนั้นให้ กด Shift ค้างไว้แล้วเลือกวัตถุแล้วสั่ง Parent เข้ากัน หรือกด p 

 
ภาพที่ 5-7   ภาพแสดงการเลือกค าสั่ง Parent 

 

8.  เสร็จสิ้นกระบวนการท า ผ้าพริ้วแบบ Basic กัน ขั้นตอนที่ 1 ปรับค่า Frame ที ่

Timeline ให้มีค่าเยอะๆไว้ลอง ขั้นตอนที่ 2 กด Play ดู สังเกตุการพริ้วไหว จนพอใจ  

 

ภาพที่ 5-8   ภาพแสดงการ ปรับค่า Frame ที ่Timeline  

 

 



 
บทที่  6 

ผลการด าเนินการ ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 
 
ผลการด าเนินการ 

การด าเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามที่วางแผนไว้  และเสร็จ ทันเวลาที่ ก าหนดในช่วง                        
Pre-Production และเริ่มล้าช้าในขั้นตอน Production เพราะต้องมีการแก้ไขผลงานตามแต่ละ
ขั้นตอน และมีปัญ หาด้านทรัพยากรที่ใช้ในการท างานไม่เพียงพอต่อโครงการที่ท า ท าให้ล่าช้ากว่าที่
คาดไว้พอสมควร แต่ก็ได้มีการแก้ปัญหาได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

 
ภาพที่ 6-1    ผลการด าเนินการ ชุดที่ 1 
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ภาพที่ 6-2    ผลการด าเนินการ ชุดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 
ภาพที่ 6-3    ผลการด าเนินการ ชุดที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 

 
ภาพที่ 6-4    ผลการด าเนินการ ชุดที่ 4 
 
ข้อจ ากัด 
 1.    Model Character เพราะตัวละครที่สร้างออกมาไม่เหมือนกับที่ออกแบบไว้ใน
ตอนแรก จึงต้องมีการปรับแก้ไขหลายครั้ง 
 2.    การ Rigging เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการ Blend Shape และเพ่ิงพบปัญหานี้ใน
ภายหลัง ท าให้ในขั้นตอน Animate ไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้ตามท่ีคาดไว้ 
 3.    การใช้ด าเนินงานในส่วนของการ Rendering พบปัญหาว่าทรัพยากรคอมพิวเตอร์
มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน  และเครื่องรองรับการท างานหนัก ขนาดนั้น
ค่อนข้างจะไม่สะดวก ท าให้ท างานไปอย่างยากล าบากและเสียเวลา 
 4.    ขั้นตอน Render Setting เกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องมาตั้งค่าใหม่ทุกครั้งเมื่อ 
Render เสร็จในแต่ละ Layers จึงไม่สามารถด าเนินงานในขั้นต่อไปได้ ท าให้เสียเวลาในการ
ด าเนินงาน เนื่องจากไม่ค่อยช านาญด้านการแบ่ง  Layers ในการ Render และเพ่ิงมาพบปัญหา นี้เมื่อ
ตอนน าไป Composite จึงต้องมีการกลับไป Render เพ่ิม 
 5.   เนื่องจากทรัพยากรคอมพิวเตอร์มีอยู่อย่างจ ากัด ในขั้นตอนการ Render จึงเป็นไป
อย่างล่าช้า ไม่สามารถเร็วได้ตามท่ีควร 
  6.    ในขั้นตอนการท าเสียงประกอบเป็นไปอย่างยากล าบาก เพราะเพลงประกอบบาง
เพลงมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ท าให้การท างานค่อนข้างล าบาก 
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วิธีแก้ไข 
 1.    ต้องมีการปรับปรุงและขอค าเสนอแนะจากอาจารย์บ่อย ครั้ง  เพื่อให้  Model ผ่าน
ไปได้ด้วยดี  
 2.    พยายามหลีกเลี่ยงและแสดงอารมณ์ตัวละครให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้  ก็ท าให้
งานเป็นไปตามท่ีคิดไว้ในระดับหนึ่ง 
 3.    ต้องใช้คอมพิวเตอร์จาก Lab Computer ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาลัยศิลปากร และ ตาม Lab Render Farm ของบริษัทต่างๆที่ได้ติดต่อไว้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 
 4.    ใช้ Program Render Farm มาช่วยให้การสั่ง Render จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากด
ตั้งค่าใหม่ในแต่ละครั้ง จึงท าให้ไม่ต้องเสียเวลา และท าให้ผลงานเสร็จทันก าหนดตามที่ก าหนดไว้  
 
ข้อเสนอะแนะ 
 1.    หมั่นฝึกฝนการท างานอยู่บ่อย ๆ   เพ่ือให้เวลาท างานจริงจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 2.    เทคนิคพิเศษเฉพาะด้ าน  ควรมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้มาก  ๆ  และมีการ
ทดลองหลาย ๆ ครั้งก่อนท างานจริง  เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการท างาน 
 3.    ควรตั้งใจท างานทุกขั้นตอน  เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเมื่อผ่านขั้นตอนนั้น ๆ ไปแล้ว 
 4.    ปรึกษาและขอค าเสนอแนะจากผู้ช านาญเพื่อให้การท างานรวดเร็วมากขึ้น 
 5.    ควรมีการวางตารางงานให้เหมาะสมและปฏิบัตตามรางงานอย่างเคร่งครัด 
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