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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 ภาพแนวความคิดในการทาภาคนิพนธ์
แอนิ เมชัน 2 มิติ เรื่ องแอนิ เมชัน 2 มิติ แนะนามหาวิทยาลัยสยาม เป็ นแอนิ เมชันเกี่ ยวกับการ
แนะนามหาวิทยาลัยสยาม ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผสู้ นใจในรายละเอียดของมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับความ
สะดวกสบาย ความเพลิ ดเพลิน ในการรั บชมรายละเอี ยดที่ เกี่ ยวกับ เอกลักษณ์ อาคาร และสถานที่
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสยาม ในเรื่ องจะประกอบไปด้วยตัวละคร 1 ตัวที่คอยให้ขอ้ มูลสิ่ งสาคัญที่ได้นา
แอนิเมชันมาใช้ในการนาเสนอคือการนาเสนอที่น่าสนใจ มีรายละเอียดครบถ้วน เห็นภาพอย่างชัดเจน
และเข้าใจง่ าย โดยผูท้ ี่สนใจในมหาวิทยาลัยสยาม สามารถรับชมแอนิ เมชันที่สร้ างขึ้น ทั้งหมดมี 2
ตอน โดยแบ่งออกเป็ น2ตอนต่อไปนี้
1. เอกลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยสยาม
2. อาคาร ภายในมหาวิทยาลัยสยาม
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีในการออกแบบ (Design Theory) องค์ประกอบงานกราฟิ ก (Element Of Design)
องค์ประกอบหลักๆ ในงานกราฟิ กจะแบ่งออกเป็ น 6 ชนิดคือ เส้น รู ปร่ าง พื้นผิว ที่วา่ ง สี และ
ตัวอักษร (ผูเ้ ขียน : พรทิพย์ เรื องธรรม ปี ที่พิมพ์ :2556)
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1.

เส้น (Line) ความหมายของเส้นคือการที่จุดหลายๆ จุด ถูกนามาวางต่อเนื่ องจนกลายเป็ น
เส้ น รู ป ทรงต่ า งๆ ขึ้ น มา รู ป ทรงของเส้ น ที่ จะสื่ อออกมาถึ งความรู้ สึ ก ที่ แตกต่ า งกัน
ออกไปส่ วนใหญ่แล้วเส้ นจะมี อยู่ทุก ๆ งานออกแบบ เส้ นเป็ นสิ่ งที่ สื่อถึ งอารมณ์ ของ
ผลงานออกมาได้ ในแบบที่ตอ้ งการ

2.

3.

4.

5.

รู ปร่ าง (Shape) รู ปทรง (Form) น้ าหนัก (Value) รู ปร่ างเป็ นองค์ประกอบต่อเนื่องจาก
เส้น
เกิดจากการนาเส้น มาต่อกันจนได้รูป 2 มิติ ที่มีความกว้างและความยาว (หรื อความสู ง)
ในทางศิลปะจะแบ่งรู ปร่ างออกเป็ น 2 แบบคือ รู ปร่ างที่คุน้ ตา แบบที่เห็นแล้วรู ้วา่ นั้นคือ
อะไร เช่นดอกไม้ คน ต้นไม้ และรู ปร่ างแบบฟรี ฟอร์มเป็ นแนวที่ใช้รูปร่ างสื่ อความหมาย
ที่จินตนาการไว้ออกมาไม่มีรูปทรงที่แน่ นอนดูแล้วเกิ ดจินตนาการถึ งอารมณ์ที่ตอ้ งการ
สื่ อได้ รู ปทรง เป็ นรู ปร่ างที่ มิติเพิ่มขึ้นมากลายเป็ น 3 มิ ติ คื อ มีความลึ กเพิ่มเข้ามาด้วย
น้ าหนัก เป็ นส่ วนที่ มาเสริ มให้ดูออกว่ารู ปทรงมี น้ าหนักขนาดไหน เบา หรื อหนัก ทึ บ
หรื อโปร่ งแสง น้ าหนักจะเกิดจากการเต็มสี และแสงแรงเงาลงไปในรู ปทรงจนได้
ผลลัพธ์ออกมาตามที่ตอ้ งการ
พื้นผิว (Texture) ในการออกแบบ พื้นผิวจะเป็ นอีกหนึ่ งองค์ประกอบที่ช่วยสื่ ออารมณ์
ของงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เช่ น ถ้าเลื อกพิมพ์งานลงในกระดาษ Glossy ที่เงาและ
แวววาว งานนั้นจะสื่ อออกไปได้ทนั ทีวา่ หรู มีระดับ หรื อถ้าใส่ รวดลายที่ดูคล้ายๆ สนิ ม
หรื อรอยเปื้ อนลงไปในงานจะสื่ อได้ทนั ทีถึง ความเก่า ดังนั้นนักออกแบบจึงควรเลือก
สร้างพื้นผิวและวัสดุ ที่จะใส่ ลงไปในภาพ ก็จะสามารถช่วยสื่ อความหมายที่ตอ้ งการได้
อย่างเหมาะสม
ที่ ว่า ง (Space) อาจจะเกิ ดจากความตั้งใจหรื อไม่ ต้ งั ใจของนัก ออกแบบ ที่ ว่า งไม่ไ ด้
หมายความ ถึ งพื้นที่ว่างเปล่าในงานเพียงอย่างเดี ยวแต่รวมไปถึ งพื้นที่ที่ไม่สาคัญหรื อ
Background ด้วย ในการออกแบบงานกราฟิ กที่ ว่างจะเป็ นตัวช่ วยในงานดู ไ ม่หนัก
จนเกินไปและถ้าควบคุมพื้นที่วา่ งนี้ ให้ดีๆ ที่วา่ งก็จะเป็ นตัวที่ช่วยเสริ มจุดเด่นให้เห็นได้
ชัดเจนมากขึ้น
สี (Color) สี ของงานกราฟิ ก ถือเป็ นหัวใจหลักสาคัญ เพราะการเลือกใช้สีจะแสดงถึ ง
อารมณ์ที่ตอ้ งการได้ชดั เจนมากกว่าส่ วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมด เช่น สี โทนร้อน สาหรับ
งานที่ตอ้ งการความตื่นเต้น ท้าทาย สี โทนเย็นสาหรับ งานต้องการให้ดูสุภาพสบายๆ สี
แดง ให้ความรู ้สึก อันตราย เร่ าร้อน รุ นแรง มัน่ คง อุดมสมบูรณ์ สี ส้มให้ความรู ้สึก สว่าง
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6.

เร่ าร้ อน ฉู ดฉาด สี เหลื อง ให้ความรู ้ สึก สว่าง สดใส สดชื่ น ระวัง สี เขียว ให้ความรู้สึก
งอกงาม พักผ่อน สดชื่ นสี น้ าเงิ น ให้ความรู ้ สึ กสงบ ผ่อนคลาย สง่างาม ทึม สี ม่วง ให้
ความรู้ สึ กหนัก สงบ มีเลศนัย สี น้ าตาล ให้ความรู ้ สึก เก่ า หนัก สงบเงี ยบ สี ขาว ให้
ความรู ้สึก บริ สุทธิ์ สะอาด ใหม่ สดใส สี ดา ให้ความรู้สึก หนัก หดหู่ เศร้าใจ ทึบตัน สี
ทองเงิน และสี มนั วาว แสดงถึง ความรู ้ สึก มัน่ คง สี ดากับสี ขาว แสดงถึงความรู้สึก ทาง
อารมณ์ที่ถูกกดดัน สี เทาปานกลาง แสดงถึงความนิ่ งเฉย สงบสี เขียวแก่ผสมสี เทา แสดง
ถึง ความสลด รันทดใจ ชรา สี สดและสี บ างๆ ทุกชนิด แสดงความรู ้สึก กระชุ่มกระชวย
แจ่มใส
ตัวอักษร (Type) ตัวอักษรเป็ นสิ่ งสาคัญ เมื่อต้องทางานกราฟิ กอาจจะใช้เพียงตัวอักษร
และสี เป็ นส่ วนประกอบเพี ยงสองอย่าง เพื่อสร้ างสรรค์งานที่ สามารถสื่ อความหมาย
ออกมาได้ในดีไซน์ที่สวยงาม
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ท า ได้ท าการค้นหาเว็บ ไซต์ที่ เ กี่ ย วข้องกับ งานที่ เ กี่ ย วกับ แอนิ เมชัน เนื่ องจากมี
ประโยชน์ ต่อการดาเนิ นโครงการในด้า นข้อมู ล การออกแบบและรู ป ภาพที่ ส ามารถใช้ข ้อมู ล จาก
เว็บไซต์ต่างๆ มาเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินงาน โดยการค้นหาได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 http://home.stkc.go.th/cd_download/
เป็ นเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมงาน แอนิเมชัน ซึ่ งได้รวบรวมงาน แอนิ เมชัน ไว้มากมาย เช่ น
การ์ ตูน ตัวอย่างเกม และนิ ทาน ให้ผทู ้ ี่สนใจจะทางานเกี่ยวกับด้าน แอนิ เมชัน ได้เข้ามาดูขอ้ มูลและ
สามารถ ดาวน์โหลด ชิ้นงานที่สนใจเกี่ยวไว้ดูภายหลังได้
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ภาพที่ 2.3 http://www.webthaidd.com/flash/
เป็ นเว็บไซต์ที่รวมเรื่ องราวต่างๆ ของโปรแกรม Macromedia Flash เช่ น วิธีการทาภาพให้
เคลื่ อนไหว วิธี วาดตัวละคร และเทคนิ ค ต่า งๆ ที่ ส ามารถนามาใช้ใ นการออกแบบงาน แอนิ เมชัน
รวมถึ งเว็บบอร์ ดกระทูท้ ี่น่าสนใจ เช่ น กระทูท้ ี่ เกี่ ยวกับการออกแบบ กระทูส้ อบถามเรื่ องการเขียน
โปรแกรม
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ภาพที่ 2.4 http:// www.youtube.com/user/totobedodee
เป็ นเว็บไซต์ของ YouTube เป็ นภาพวีดีโอพร้อมเสี ยงประกอบ เทคนิคการวาดตัวละครและการ
ทาภาพเคลื่อนไหว ไว้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่ มจนจบการทางานของตัวละคร มีเทคนิ คการทา
โปรแกรม Macromedia Flash ทุกรุ่ นไว้ให้
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ภาพที่ 2.5 http://www.jaid-project.com/webboard/index.php?board=3.0
เป็ นเว็บไซต์ ที่เป็ นเว็บบอร์ ดสอนเกี่ ยวกับโปรแกรม Macromedia Flash ไว้อย่างละเอียด เช่ น
การทาปุ่ ม ลิงค์ การซูมเข้าซูมออกของวัตถุ จะเป็ นวีดีโอภาพพร้อมเสี ยงประกอบการบรรยาย มีเนื้ อหา
และการเขียนโปรแกรม พร้อมตัวอย่างงานที่สมบรู ณ์แล้วไว้เป็ นตัวอย่างในการสร้างงาน แอนิ เมชัน
เพิ่มเต็ม
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ภาพที่ 2.6 http://www.f0nt.com/
เป็ นเว็บไซต์ ที่เก็บไว้สาหรับการดาวน์โหลด ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาใช้ใน
การ ตกแต่งงาน แอนิเมชัน ให้มีความสวยงาน เช่น การนาตัวอักษรที่ดาวน์โหลดมาใส่ ขอ้ ความในปุ่ ม
นามาใส่ เป็ นคาบรรยาย เพื่อความสวยงามและชวนติดตาม
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 2.7 Introduce the tourism place in ASEAN
เขมมิกา เดชเฟื่ อง ปริ ชญา แก้วเคน และอรรถพล พันธุ์ทุม (2555) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ทาโปรแกรม Introduce the tourism place in ASEAN
เป็ นโปรแกรมที่นาเสนอประเทศในสมาชิ กอาเซี ยน ในเรื่ องราวต่า งๆ ได้แก่ การนาเสนอสถานที่
ท่องเที่ ยว และสถานที่ สาคัญของแต่ล ะประเทศในสมาชิ ก อาเซี ยน โดยโปรแกรมนี้ ไ ด้พฒั นาโดย
โปรแกรม Marcomedia Flash 8 ใช้โปรแกรม Cool Edit 6.0 และโปรแกรม Adobe Photoshop 7.0
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ภาพที่ 2.8 วิทยาศาสตร์เพื่อการเรี ยนรู้
พรสถิ ตย์ อยู่ยืน ชลนิ ช า ศรี นวลประเสริ ฐ และณัฐศัก ดิ์ อานวยพรกุ ลกิ จ (2551) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม โปรแกรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรี ยนรู ้ แสดง
ให้เห็ นความสาคัญวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มความสนุ กสนานในการเรี ยน และมี แบบฝึ กหัดท้ายบทให้
ทดสอบความรู้ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรี ยนรู ้ พฒั นาขึ้ นโดยโปรแกรม Marcomedia Player
Flash 8
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ภาพที่ 2.9 เกษตรอินทรี ย ์ ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร
อรญา แย้มขยัน และพัชราภรณ์ ผ่องใส (2551) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยสยาม ได้ทาโครงการสื่ อการเรี ยนรู้ แอนิ เมชัน พื้นบ้านเกษตรอินทรี ย ์ ทางเลื อกใหม่ของ
เกษตรกร ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ทาให้เห็ นถึ งการทาเกษตรของคนไทย โดยมี เนื้ อหาในเรื่ องเป็ นตอนๆ
พร้อมทั้งมีแบบทดสอบจากเรื่ องที่ชม ซึ่ งโปรแกรมนี้ได้พฒั นาโดยโปรแกรมMarcomedia Flash 8
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ภาพที่ 2.10 สื่ อการเรี ยนรู้ภาษาจีนกลาง
เอกพัฒน์ เปรมสมบัติ และพรพิ ม ล ภัท รวีโชคชัย (2556) ภาควิช าคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ทาโปรแกรมสื่ อการเรี ยนรู้ภาษาจีนกลางแอนิ เมชัน ซึ่ ง
เป็ นโปรแกรมที่รวบรวมภาษาจีนกลางต่างๆ ไว้โดย นาเสนอออกมาในด้าน นิ ทานสอนใจ ประโยค
สนทนา และแบบฝึ กหัด ซึ่ งโปรแกรมนี้ได้พฒั นาโดยโปรแกรมMarcomedia Flash 8
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ภาพที่ 2.11โปรแกรมสื่ อการสอน 3D Animation โยคะเพื่อสุ ขภาพ
ธี ร ทัศ น์ ไตรกิ ต ติ ว ัฒ น์ ท ัต ติ มะโนรมย์ แ ละ ภัค รพล กอบสุ ข ยิ่ ง เจริ ญ (2552) ภาควิ ช า
คอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ คณะบริ ห ารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัย สยาม ได้พ ฒ
ั นาสื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ อง
โปรแกรมสื่ อการสอน 3D Animation โยคะเพื่อสุ ขภาพซึ่ งช่วยผูท้ ี่สนใจในการออกกาลังแบบโยคะ ได้
ศึ ก ษาผ่า นสื่ อ การเรี ย นการสอน มี ท้ งั ท่ า ทางในแต่ ล ะขั้น ตอน การเตรี ย มตัวและบททดสอบ ซึ่ ง
โปรแกรมสื่ อการสอน 3D Animation โยคะเพื่อสุ ขภาพนี้ ได้พฒั นามาจาก โปรแกรม Photoshop cs3
Macromedia Flash 8และ illustrator

