บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด
แอนิ เมชั น : เพื่ อ คนที่ คุ ณ รั ก เป็ นแอนิ เมชัน ที่ แ สดงให้ ผู ้รั บ ชมนั้น เห็ น ถึ งโทษ พิ ษ ภัย และ
ผลกระทบที่ มีต่อบุ ค คลรอบข้าง ที่ เกิด จากการสู บบุ หรี่ เพื่อรณรงค์ให้ คนไทยหันมาใส่ ใจบุ ค คลรอบ
ข้างและตัวเองมากขึ้น เนื่ องจากมีการสูบบุ หรี่ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเนื้อเรื่ องจะนาเสนอผ่านทาง
ครอบครัว ที่มีค วามสุข แต่พ่อนั้นเป็ นคนที่สูบบุห รี่ จดั มากซึ่งผลกระทบจากการสูบบุห รี่ น้ นั ตกมาสู่ลูก
สาวที่ ตนรัก ตัวละครหลักที่ ใช้ในการดาเนิ นเรื่ องมีดว้ ยกนั 2 ตัวละคร ประกอบด้วย พ่อ และ ลูกสาว
ที่จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อคนในครอบครัว ที่เกิดจากการสู บบุห รี่ มีเนื้ อหาที่ เข้า ใจง่ าย มีห ลาย
อารมณ์ และสะท้อนให้เห็ นถึงพิษภัยของบุหรี่ ไม่ได้เกิด ก ับเราเพียงคนเดียว แอนิ เมชันที่สร้างขึ้นมีเนื้ อ
เรื่ องตอนเดียวจบ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

4.
5.

เริ่ มต้นคือ พ่อเป็ นคนที่ติดบุหรี่ โดยจะสูบหรี่ ทุกวันจนเป็ นเรื่ องปกติในชีวิตประจาวัน
พ่อก ับลูกสาวนั้นรักกนั มากเป็ นครอบครัวที่มีความสุขไม่มีปัญหาใดๆ ในครอบครัว
ลูกสาวป่ วยเป็ นโรคมะเร็ง เนื้อจากการได้สูดดมควันบุ ห รี่ มาโดยตลอด สาเหตุเกิดจากที่
พ่อ สู บ บุ ห รี่ ภ ายให้ บ้า นโดยไม่ส นใจถึ งผลกระทบที่ มีต่ อคนในครอบครัว ท าให้ ค น
ใกล้ชิดได้รับผลกระทบไปด้วย
ลูกสาวได้สิ้นลมหายใจเนื่องจากเป็ นมะเร็ง สาเหตุของเกิดจากควันบุหรรี่ ของพ่อ
พ่อ เสี ยใจและร้อ งไห้ นึ ก ย้อนถึ งช่ ว งเวลาดี ๆ ที่ ผ่ า นมาได้เสี ย ไปโดยไม่ ส ามารถเอา
กลับมาได้อีกครั้ง

ทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
แอนิ เมชัน (Animation) คื อการทาให้ ภาพนิ่ งให้เกิด การเคลื่อนไหว ซึ่ งท าให้มีค วามน่ า สนใจ
มากขึ้น มนุ ษย์เรามักเลือกที่ จะมองรู ปภาพหรื ออะไรที่ มีสีสันก่อนมองเนื้อหาเสมอ แอนิ เมชันนั้นได้
เข้า มามี บทบาทกบั งานหลายๆ ด้า น ซึ่ งแต่ ละองค์กร/หน่ ว ยงานก็น าไปประยุกต์ใช้ในงานหลายๆ
ประเภท และในการจัด ทาสื่อการเรี ยนการสอนได้หันมาใช้งานแอนิเมชันในการผลิตมากขึ้น งานด้า น
แอนิเมชันจึงเป็ นงานที่มีคุณ ค่าและต้องอาศัยความสามารถในการผลิต และไม่แปลกที่ จะนาแอนิเมชัน
มาจัด ทาสื่ อการสอนเนื่ องจากประโยชน์ข องสื่ อแอนิ เมชันมีมากมาย เช่ น สามารถสื่ อความหมายให้
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เข้าใจได้ง่า ย ใช้แ อนิเมชันในการช่ วยจดจา และดึงดูดความสนใจ แอนิเมชัน สามารถอธิบายเรื่ องราวที่
ซับซ้อนเข้าใจยากให้เราเข้า ใจได้ง่ายขึ้นเพราะสื่อแอนิเมชันมี ความน่า รักสดใสในตัว ของมันเอง มีท้ งั
ภาพและเสียงเป็ นองค์ประกอบหลัก แต่กจ็ ะไม่ทิ้งการใส่ตวั หนังสือเข้า ไปเพื่อเสริ มทักษะ ทั้งด้านการ
ฟั ง การอ่ า น และการมองเห็ น ภาพ ไปพร้อมๆ กนั จากผลการวิ จัย การใช้แ อนิ เมชัน เป็ นสื่ อในการ
ประชาสัมพันธ์พบว่า ช่ว ยทาให้ผลสัมฤทธิ์ในการดึ งดู ดความสนใจมากขึ้ น และผูช้ มมีความพึงพอใจ
ในแอนิ เมชันอยู่ในเกณฑ์ดี อย่า งไรก็ตามการสร้า งแอนิ เมชันขึ้ นมาสักชิ้ นงานไม่ใช่ เรื่ องง่ าย ต้องใช้
จินตนาการและฝี มือในการสร้า ง ถึงแม้จะมีโปรแกรมต่ างๆ มาช่ ว ยในการวาดหรื อการสร้างให้ภาพ
ขยับเองโดยที่ ไม่ต ้องวาดรู ปทุ กรู ปเองทั้งหมดแบบสมัยก่อนก็ตาม แต่ อย่างไรก็ต้องใช้ทักษะในการ
ท างานอยู่ดี อย่า งงานทางดิ จิ ทัลมี เดี ย ก็ได้มี ผ ลงานมากมายที่ เกีย่ วกบั การผลิต แอนิ เมชัน เพราะ
แอนิเมชันนั้นได้เข้า มามีบทบาทในตลาดโลกอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดี ยว (บริ ษทั ดิ จิทลั มีเดีย เอาท์ซอร์ ส
โซลูชนั่ จาก ัด, 2556)
สตอรี่ บอร์ ด (Storyboard) คื อการเขี ยนกรอบแสดงเรื่ องราวที่สมบูรณ์ ของภาพยนตร์ห รื อหนัง
แต่ละเรื่ อง โดยมีการแสดงรายละเอียดที่ จะปรากฏในแต่ ละฉากหรื อแต่ละหน้าจอ เช่น ข้อความ ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงดนตรี เสี ยงพูด และแต่ ละอย่า งนั้นมีลาดับของการปรากฏว่า อะไรจะปรากฏขึ้ น
ก่อน-หลัง อะไรจะปรากฏพร้อมกนั เป็ นการออกแบบอย่า งละเอียดในแต่ละหน้า จอก่อนที่ จะลงมือ
สร้างเอนิเมชันหรื อหนังขึ้นมาจริ งๆ (อุทิศ แจ้งถิ่นป่ า, 2556)
หลักการเขี ยนสตอรี่ บอร์ ดรู ปแบบของสตอรี่ บอร์ ด จะประกอบไปด้วย 2 ส่ว นคื อ ส่ วนภาพกบั
ส่ว นเสี ยง โดยปกติการเขียนสตอรี่ บอร์ด ก็จะวาดภาพในกรอบสี่เหลี่ยม ต่ อด้วยการเขี ยนบทบรรยาย
ภาพหรื อบทการสนทนา และส่ วนสุ ด ท้ายคื อการใส่ เสี ยงซึ่ งอาจจะประกอบด้ว ยเสี ยงสนทนา เสี ยง
บรรเลง และเสียงประกอบต่างๆ (อุทิศ แจ้งถิ่นป่ า, 2556)
ขั้นตอนการทา Storyboard
1.
2.
3.
4.
5.

แนวเรื่ อง
ฉาก
เนื้อเรื่ องย่อ
Theme/แก่น (ข้อคิด/สิ่งที่ตอ้ งการจะสื่อ)
ตัว ละคร สิ่ งส าคัญ คื อการกาหนดรู ป ลัก ษณ์ ข องตัว ละครให้ ดู โดดเด่ น และมองแล้ว
สามารถสื่อถึงลักษณะนิสัยของตัวละครได้ทนั ที (อุทิศ แจ้งถิ่นป่ า, 2556)
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เว็บไซต์ที่เกีย่ วข้อง

ภาพที่ 2.1 http://goo.gl/qQpQWR
เว็บไซต์สอนพื้นฐานในการวาดตัวละคร โดยเริ่ มจากการวาดโครงร่ าง การวาดใบหน้า มุมต่างๆ
สอนวาดตาในแบบต่างๆ โครงสร้างของตัว ละครแบบ 7 ส่ วน การวาดทรงผม การวาดมือ และการวาด
เสื้อผ้า
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ภาพที่ 2.2 http://www.kroojan.com/flash/content/flash-intro.html
เป็ นเว็บ ไซต์ ที่ เป็ นบทเรี ยนออนไลน์ที่ให้ค วามรู ้เกีย่ วกบั การใช้โปรแกรม Flash และอธิ บาย
ส่ ว นประกอบของ โปรแกรม Adobe Flash CS6 ทั้ งความรู ้ เบื้ องต้น ที่ เกีย่ วก บั Flash การสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว การสร้า งวัต ถุด ้ว ยเครื่ องมือ ต่ า งๆ เช่ นการสร้า งวัตถุ ด้ว ยเครื่ องมือ Line Tool หรื อ
เครื่ องมือที่ใช้สาหรับวาดเส้นตรง เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.3 http://ke-nai.blogspot.com/2014/05/2.html
เว็บไซต์สอนการวาดการ์ตูนด้วย Flash การลงสีและ การกาหนดการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด ที่
จะบอกถึงขึ้ นตอนการวาด ตัวละคร การลงรายละเอียดตัว ละคร การดราฟเส้น จากตัวละคร หรื อ ตัว
การ์ตูนที่วาดใส่ กระดาษลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อความสมจริ ง และความสวยงาม
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ภาพที่ 2.4 https://sites.google.com/site/pathumwilairoom1/kar-kheiyn-s-tx-ri-bxrd-storyboard
เว็บไซต์สอนเกีย่ วกบั การวาด Storyboard ในการจัด ฉากแต่ ละฉากของเนื้ อเรื่ อง บอกถึงข้อดี
ของการทา Storyboard การวางโครงเรื่ องหลัก การลาดับเหตุการณ์ และการแต่งบท
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ภาพที่ 2.5 http://www.kanlayanee.ac.th/animation/web/animation.htm
เว็บไซต์ที่บอกถึงความหมายของแอนิเมชัน และบอกถึงชนิด ของแอนิ เมชันว่า มีค วามแตกต่า ง
ก ันอย่างไรละมีวิธีทาแบบไหนพร้อมภาพประกอบเพื่อความเข้าใจได้ง่ายยิง่ ขึ้น
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งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
เนื่องจากการสูบบุหรี่ ที่เพิ่มมากขึ้น ทางหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และให้
เห็นถึงผลกระทบที่ได้จากบุหรี่ มากขึ้น โดยผ่านสื่ อ เช่น การโฆษณา หนังสั้น เพื่อให้ทุกคนที่รับชมได้
ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ ดังตัวอย่างที่ยกมาดังนี้

ภาพที่ 2.6 ภาพยนตร์ สารคดีส้ นั เรื่ อง รณรงค์เลิกสูบบุหรี่
ณัฐดนัย มัง่ คัง่ ผกาวัลย์ เถื่อนสุข อาคม ศรี คงอยู่ ชัชชัย รุ่ งอวัสดา และ มนฤญช์ วังทิพย์ (2557)
คณะนิ เทศศาสตร์ สาขาวิ ชาภาพยนตร์ แ ละสื่ อดิ จิทัล มหาวิท ยาลัยธุ รกิจบัณ ฑิ ตย์ ผลงานรายวิช า
ความคิ ด เชิ ง วิจ ารณญาณและสร้ า งสรรค์ ได้ผ ลิ ต สื่ อมัล ติ มีเดี ย ที่ รณรงค์ ก ารเลิก สู บ บุ ห รี่ โดยใช้
โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในการพัฒนา ซึ่ งเนื้ อหาจะสะท้อนให้เห็ นถึ งผลกระทบที่ ได้รับจาก
การสูบบุหรี่
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ภาพที่ 2.7 ภาพยนตร์ สารคดีส้ นั เรื่ อง ชาติน้ ีฉันไม่อยากมีสามีสูบบุหรี่
ปฎิพล อัศวมหาพงษ์ (2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เอกภาพยนตร์ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ผลงานการประกวดในโครงการเด็ก เฮ้ว ของ สสส. ได้ผ ลิ ต
ภาพยนตร์ สารคดีส้ นั เรื่ อง ชาติน้ ีฉันไม่อยากมีสามีสูบบุห รี่ โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ใน
การพัฒนา ซึ่งเนื้อหาจะสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ที่มีต่อบุคคลในครอบครัว
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ภาพที่ 2.8 การ์ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ เรื่ อง อนาคต
ธี รพงศ์ ใหม่ก าศ และ จัก ริ น ทร์ สุ ข ใจ (2556) คณะบริ ห ารธุ รกิจ สาขาคอมพิว เตอร์ ธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยธนบุ รี ได้จ ัดทาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ อง อนาคต โดยใช้โปรแกรม iClone ในการ
พัฒนา ซึ่งเนื้อหาจะสื่อให้เห็นถึงโทษของการสูบบุหรี่ บุหรี่ ที่มีต่อตัวผูส้ ูบและคนในครอบครัว
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ภาพที่ 2.9 การ์ตูนแอนิ เมชัน 2 มิติ เรื่ อง ภัยของบุหรี่
สุ ทธิ ศกั ดิ์ เกษสมร (2556) คณะครุ ศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ ได้จดั ทาสื่ อการ์ ตูนแอนิ เมชัน 2 มิติ เรื่ อง ภัยของบุหรี่ โดยใช้โปรแกรม Adobe
Flash Professional ในการพัฒนา ซึ่ งเนื้ อหาจะสื่ อให้ เห็ นถึงโทษของการสู บบุ หรี่ บุ หรี่ และผลดี ของการไม่สู บ
บุหรี่

17

ภาพที่ 2.10 การ์ตูน 2 มิติ เรื่ อง โทษของบุหรี่
จ.อ.ศักดา พานิ ชเจริ ญ (2558) คณะวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร(มัลติ มีเดี ย) มหาวิท ยาลัยราชภัฏ นครปฐม ผลงานรายวิช าหั ว ข้อ พิเศษเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ได้จ ัด ทาสื่ อการ์ ตูนแอนิ เมชัน 2 มิ ติ เรื่ อง โทษของบุ ห รี่ โดยใช้โปรแกรม
Adobe Flash Professional ซึ่งเนื้อเรื่ องจะสื่อให้เห็นถึงโทษของบุหรี่ ที่มีต่อผูส้ ูบ และคนรอบข้าง

