บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ในการสร้างอินโฟกราฟิ ก แอนิเมชัน เรื่ อง โตไปไม่โกง เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีแก่เยาวชนในเรื่ อง
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน ลดปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชันในอนาคต สะท้อนปั ญหาทุจริ ตของสังคมไทยในปัจจุบนั
โดยอินโฟกราฟิ ก แอนิ เมชัน เรื่ องนี้ จะสอดแทรกผลที่ได้รับต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยเนื้ อเรื่ องมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4.1 ฉากชื่ อเรื่ อง โตไปไม่โกง
ฉากเข้า สู ่ อินโฟกราฟิ ก เรื่ อง โตไปไม่โกง โดยมีก ารแสดงตัวหนังสื อ สี น้ า เงิ น และสี แดง
เพื่อให้เกิดการเน้นคาที่ชดั เจน โดยตัวหนังสื อคาว่า โกง จะใส่ เอฟเฟ็ กต์เพิ่มเติมเป็ นเศษกระจกค่อยๆ
แตกสลาย เพื่อสื่ อให้เห็นว่าการทุจริ ตนั้นอาจจะสามารถลดลงได้ในอนาคต
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ภาพที่ 4.2 ฉากแผนที่ประเทศไทย
ฉากในภาพเป็ นฉากแผนที่ประเทศไทยกาลังแสดงจุดที่สังคมไทยกาลังอาศัยอยูท่ ุกภาคส่ วน
โดยแผนที่ประเทศไทยจะมีลกั ษณะเด่นสุ ดคือ เป็ นรู ปทรงแบบ 3 มิติ เพื่อให้แผนที่ประเทศไทยดูมี
ฐานความมัน่ คง โดยแผนที่ป ระเทศไทยใช้เป็ นสี เขีย วล้วนสื่ อถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ
และสี แดงของจุดแต่ละจุด เพื่อให้สีมีความเหมาะสมกับแผนที่ประเทศไทย โดยจุดสี แดงจะสื่ อถึง
การทุจริ ต ว่าการทุจริ ตนั้นมีอยูท่ วั่ ประเทศไทย ทัว่ ทุกทิศแดน
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ภาพที่ 4.3 ฉากลูกโลกหมุน
ฉากในภาพเป็ นฉากลูกโลกที่กาลังหมุนอยู่ ซึ่ งมีแผนที่โลก และแผนที่ประเทศไทยประกอบอยู่
ในนั้น ลูกโลกจะมีเงาอยูข่ า้ งใต้ เพื่อจะสื่ อให้เห็นว่าลูกโลกกาลังลอยตัวอยูใ่ นขณะนั้น โดยจะมีฐาน
เป็ นพื้นหญ้า สี เขีย วขนาดครึ่ ง วงกลมอยูใ่ ต้ลูก โลก มีรากต้นไม้สี น้ า ตาลใต้ฐานครึ่ งวงกลมขึ้ นอยู่
และมีจุดสี น้ าตาลเข้มปะปนอยูใ่ นนั้นเช่นกัน เพื่อให้ฉากนี้ ดูมีรายละเอียดที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่ งฉากนี้
แสดงให้เห็นถึงการปลูกฝังทัศนคติต้ งั แต่เล็ก และเป็ นรากฐานความมัน่ คงของประเทศไทย

63

ภาพที่ 4.4 ฉากแสดงตัวหนังสื อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ฉากในภาพเป็ นฉากตัว หนัง สื อ ขยับ ที ่ก าลัง สื ่ อ ให้เ ห็น ถึง ความวิก ฤตของปั ญ หาการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน โดยตัวหนังสื อที่ใช้จะไม่มีหวั เพื่อให้ตวั หนังสื อนั้นมีความเข้ากันกับฉากอื่นๆ เพื่อให้มี
ความเป็ นอินโฟกราฟิ ก แอนิเมชันมากขึ้ น และใช้ตวั หนังสื อสี แดง เพื่อให้องค์ประกอบของภาพมี
ความชัดเจน และมีไฟไซเรนประกอบให้กบั ฉากนี้ โดยในฉากจะมีแสงวับๆ และมีเสี ยงประกอบ
เป็ นเสี ยงของไฟไซเรนอีกด้วย
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ภาพที่ 4.5 ฉากการแสดงกราฟของ 3 ประเทศ
ฉากในภาพเป็ นฉากแสดงกราฟการทุจริ ตของแต่ละประเทศ ภายในกราฟจะมีสีที่แตกต่างกัน
และอยู ใ่ นโทนสี เ ดีย วกัน ซึ่ ง ฉากนี้ จ ะยกตัว อย่า งมา 3 ประเทศ ได้แ ก่ ประเทศไทย สิ ง คโปร์
และมาเลเซี ย เป็ นต้น โดยฉากนี้ ธงชาติไทยจะขยายใหญ่ เพื่อให้ประเทศไทยในฉากนี้ มีบทบาทมาก
ขึ้น และธงชาติไทยจะค่อยๆ จางออกไป จากนั้นจะมีแผนที่ประเทศไทยมาประกอบฉากเพื่อให้ฉาก
นี้ มีความต่อเนื่ องกับฉากต่อไป
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ภาพที่ 4.6 ฉากแสดงอัตราการทุจริ ตของประเทศไทย
ฉากในภาพเป็ นฉากแสดงอัตราการทุจริ ตของประเทศไทย มีการเชื่ อมต่อกับฉากก่อนหน้านี้
โดยฉากนี้ จะแสดงอัตราเป็ นเปอร์ เซ็นต์ที่กาลังค่อยๆ เพิ่มเปอร์ เซ็นต์ไปจนถึง 38% ซึ่ งเป็ นอัตราการ
ทุจริ ตของประเทศไทยในอาเซี ยน โดยลักษณะเปอร์ เซ็นต์ที่ใช้จะเป็ นรู ปแบบที่สามารถเข้าใจง่ายไม่
ซับซ้อน และใช้สีน้ าเงินเป็ นสี ของภาพประกอบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับฉาก
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ภาพที่ 4.7 ฉากแสดงการติดอันดับการทุจริ ต
ฉากในภาพเป็ นฉากแสดงการติดอันดับการทุจริ ตของประเทศไทย โดยตัวหนังสื อของฉากนี้
จะแตกต่า งจากฉากอื ่น ๆ เพราะตัว หนัง สื อ มีห วั กลม เพื ่อ ให้มีค วามน่า สนใจของผลงานมากขึ้ น
โดยสี ของตัวหนังสื อจะเป็ นสี ฟ้า เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสี ของพื้นหลัง และเป็ นสี ที่ไม่โดดเด่น
มากไปแต่มีขนาดตัวหนังสื อของบางคาที่ไม่เท่ากัน เพราะต้องการเน้นความชัดเจนให้กบั ความหมาย
ของคา เช่น คาว่า โลก เป็ นต้น ซึ่ งฉากนี้ จะมีการแสดงตัวเลขที่ประเทศไทยติดอันดับ 85 ของโลก
ฉากนี้ จ ะมีลูก โลกที่ก าลัง หมุน พร้อ มกับ มีส ถานที ่แ ลนด์ม าร์ ก ของบางประเทศประกอบอยูด่ ว้ ย
เพื่อสื่ อความหมายให้ชดั เจนกับคาว่าโลก หรื อทัว่ โลก โดยสี ของแลนด์มาร์ กจะใช้สีที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ฉากนี้ มีสีสัน และมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 4.8 ฉากธรรมเนียบรัฐบาล
ฉากในภาพนี้ เป็ นฉากธรรมเนี ย บรัฐบาลของประเทศไทย โดยใช้สี ที่แตกต่า งจากของจริ ง
เพื่อให้มีความเป็ นอินโฟกราฟิ ก แอนิ เมชัน มากขึ้น ซึ่ งฉากนี้ จะมีธงชาติไทยกาลังสะบัดอยูบ่ นยอด
ของอาคาร ทาให้ฉ ากนี้ ดูมีชี วิตชีวามากขึ้ น ในฉากจะมีธนบัตรสี เขียวปลิวหล่นลงมาเป็ นระยะๆ
ทั้งข้างหน้า และข้างหลังของอาคารประกอบอยูด่ ว้ ย
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ภาพที่ 4.9 ฉากคนกาลังนึกถึงการทุจริ ต
ฉากในภาพนี้ เป็ นฉากที่มีพ่อกับลูกในลักษณะท่าทางกาลังยืนสงสัย และกาลังคิดถึงปั ญหาการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน ว่า ถ้าเราไม่ได้ทา ก็ไม่ตอ้ งไปสนใจปั ญหานี้ ก็ได้ ซึ่ งมันจะง่ายกว่าการแก้ปั ญหา
เพราะในสังคมไทยส่ วนมากคิดว่าเป็ นเรื่ องปกติ ถ้าเป็ นเรื่ องเล็กก็แค่ปล่อยผ่านไป โดยตัวหนังสื อที่
ใช้จ ะไม่ม ีห วั เพื ่อ ให้ต วั หนัง สื อ นั้ น มีค วามเข้า กัน กับ ฉากอื ่น ๆ ให้ม ีค วามเป็ นอิน โฟกราฟิ ก
แอนิเมชันมากขึ้น และใช้ตวั หนังสื อสี ดาให้มีความเหมาะสมกับบุคคลในฉาก
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ภาพที่ 4.10 ฉากแสดงตัวหนังสื อการแก้ไขปั ญหา
ฉากในภาพนี้ จะแสดงตัวหนัง สื อ สี แดงที่กาลัง ตกลงมาทีล ะตัว ตามล าดับ โดยตัว หนัง สื อ
ของฉากนี้ จะไม่มีหวั เพื่อให้ตวั หนัง สื อนั้นมีค วามเข้า กันกับ ฉากอื่นๆ เพื่อ ให้มีความเป็ นอิน โฟ
กราฟิ ก แอนิเ มชัน มากขึ้ น และใช้ตวั หนัง สื อสี แ ดง เพื ่อ ให้อ งค์ป ระกอบของภาพมีค วามชัดเจน
โดยตัวหนังสื อจะมีขนาดไม่เท่ากัน เพราะต้องการเน้นคาบางคาให้มีความเด่นชัด
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ภาพที่ 4.11 ฉากอาชีพของคนในสังคมไทย
ฉากในภาพนี้ จะมีสัญลักษณ์แทนบุคคลอยู ่ 5 กลุ ่ม อาชี พ โดยแต่ล ะคนจะค่อยๆ มายืนตาม
ต าแหน่ง ภายในฉาก ซึ่ ง ประกอบด้ว ยอาชี พ ต่า งๆ เช่น พนัก งานบริ ษ ทั ทัว่ ไป แพทย์ นัก ธุ ร กิจ
พยาบาล และทหาร เป็ นต้น เพื่อให้ฉากนี้ มีความสมบูรณ์ของตัวบุคคลมากขึ้ นภายในฉากนี้ แต่ละ
บุค คลจึง มีล กั ษณะท่าทาง และบุค ลิกที่แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นผูช้ าย หรื อผูห้ ญิง เช่น ผูช้ ายจะมี
ขนาดไหล่ที่กว้างกว่าผูห้ ญิง ผูห้ ญิงจะมีเอวที่เรี ยวกว่าผูช้ าย เป็ นต้น
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ภาพที่ 4.12 ฉากปฏิเสธการรับเงินใต้โต๊ะ
ฉากในภาพนี้ จะมีมือ ของคน 2 คน ซึ่ งกาลังสื่ อว่ามือของคนซ้ายกาลังปฏิเสธการรับเงินใต้
โต๊ะ จากอีก ฝ่ าย โดยในฉากนี้ มือของคนด้านซ้ายจะมีก ารดันมือของคนด้านขวาที่มีเงินอยูบ่ นมือ
ออกไป เพื่อเป็ นการปฏิเสธว่าไม่ตอ้ งการ โดยสี ของมือ และสี ของสู ทจะใช้สีที่มีความใกล้เคียงกับ
ความเป็ นจริ งที่สุด เพื่อให้ภาพนั้นดูมีความน่าสนใจ
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ภาพที่ 4.13 ฉากลอกข้อสอบ
ฉากนี้จะมีนกั เรี ยน 2 คน นัง่ อยูท่ ี่โต๊ะเรี ยน กาลังทาข้อสอบ ซึ่ งมีคนนึงที่กาลังแอบลอกข้อสอบ
ของเพื่อน โดยในฉากนี้นกั เรี ยนฝั่งซ้ายจะค่อยๆ ขยับเข้ามาแอบมองข้อสอบของคนฝั่งขวา ส่ วนคนฝั่ง
ขวาก็กาลังตั้งใจทาข้อสอบ ฉากพื้นหลังจะใช้สีฟ้า เพื่อให้เข้ากันกับฉากอื่นๆ ส่ วนโต๊ะเรี ยนก็จะเป็ นสี
น้ าตาล มีความคล้ายกับของจริ ง มีเงาที่ใต้โต๊ะเรี ยน เพื่อให้ส่วนของนักเรี ยนไม่กลืนกับสี ของพื้นหลัง
มากเกินไป

73

ภาพที่ 4.14 ฉากน้ าในลาคลองเน่าเสี ย
ฉากในภาพจะเป็ นฉากน้ าในลาคลองเน่าเสี ย โดยเริ่ มแรกท้องฟ้ าจะเป็ นสี ฟ้า พอโรงงานเริ่ ม
ปล่อยควันมลพิษออกมา สี ข องท้องฟ้ าก็จะค่อยๆ มืด ส่ วนน้ า ก็จะใช้สีฟ้า น้ า จะมีก ารเคลื่อนไหว
ตลอด และมีขยะ สิ่ งปฎิกูลต่างๆ ค่อยๆ ลอยออกมา และเคลื่อนไหวขึ้นลงตามจังหวะของน้ า
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ภาพที่ 4.15 ฉากจอดรถในที่ห้ามจอด
ฉากในภาพเป็ นฉากจอดรถในที่ห้ามจอด โดยมีรถคันนึงมาจอดตรงริ มฟุตบาทที่มีเส้นขาว
แดง และมีป้ายห้ามจอดตั้งไว้อยู่ โดยมีการฝ่ าฝื นจราจร หลังจากนั้นจะมีรถของเจ้าหน้าที่ตารวจวิง่
ผ่านรถคันนี้ ไป รถคันนี้ ก็จะโดนล็อคล้อตามระเบียบการ โดยฉากนี้ จะใช้สีพ้ืนหลังสี ฟ้า รู ปแบบของ
ถนน และป้ า ยจราจร จะใช้สี ใ ห้มีค วามเหมือนกับ ของจริ ง สี ข องรถใช้สี ก รมท่า สี ที่ล็อคล้อใช้สี
เหลือง เพื่อให้ส่ วนของรถยนต์ดู เป็ นจุดสนใจขึ้ นมา ส่ วนรถของตารวจก็ใ ช้สี น้ า ตาล และสี ข าว
มีไซเร็ นติดตั้งอยูบ่ นหลังรถยนต์ เพื่อสื่ อให้เห็นว่านี้ คือรถตารวจ
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ภาพที่ 4.16 ฉากขับรถบนทางเท้า และจราจรติดขัด
ฉากในภาพนี้ เป็ นฉากขับรถบนทางเท้า และจราจรติดขัด เป็ นฉากบนท้องถนน ซึ่ ง มีชายคน
หนึ่ งกาลังขับรถบนทางเท้าสวนทางกับเส้นทางของท้องถนนโดยชัดเจน ซึ่ งทางเท้านั้นจะใช้เป็ นสี
น้ าตาล เพื่อให้ดูเป็ นสี ของทางเท้าจริ งๆ ในขณะที่สีของท้องถนนจะเป็ นสี เทา และฉากข้างหลังแสดง
ให้เ ห็น ว่า จราจรนั้น ก าลัง ติด ขัด อยู ่ โดยมีร ถที ่ต่อ กัน อยู ่ ภายในฉากจะมีต น้ ไม้ป ระกอบอยู ด่ ว้ ย
เพื่อให้ฉากนี้ ดูมีบทบาท และมีความสวยงามมากขึ้น
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ภาพที่ 4.17 ฉากติดสิ นบนเจ้าพนักงาน
ฉากในภาพนี้ เป็ นฉากที่มีชาย 2 คน มีการแต่งกายและบุคลิกที่ต่างกันโดยชัดเจน โดยชายทาง
ด้านซ้ายจะสวมเครื่ องแบบตารวจ และชายด้านขวาจะเป็ นประชาชน หรื อคนธรรมดา ฉากนี้ กาลังสื่ อ
ให้เห็นว่าชายคนหนึ่ งกาลังถือเงิน และกาลังจะนาเงินนั้นให้กบั เจ้าหน้าที่ ซึ่ งเป็ นการขอให้ช่วยใน
เรื่ องของการทาผิดกฎจราจร โดยการให้เงินเจ้าหน้าที่ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าการติดสิ นบนเจ้าพนักงาน
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ภาพที่ 4.18 ฉากแสดงการร่ วมมือร่ วมใจกันสามัคคี
ฉากในภาพนี้ จะมีมือ ของคน 2 คน ซึ่ ง กาลังสื่ อว่ามือ ของทั้ง 2 คน ภายในภาพกาลังแสดง
ความยินดีโดยการจับ มือกัน ร่ วมรัก สามัค คีก นั ซึ่ ง มือของทั้ง คน จะใช้สี ที่ไ ม่เหมือนกัน เพื่อสื่ อ
ถึงการเป็ นมิตรไมตรี ไม่แบ่งชนชาติ วรรณะ และในฉากนี้ จะมีโลกกาลังหมุนอยูข่ า้ งหลังของมือ
ประกอบด้ว ย ซึ่ ง ลูก โลกนั้น ก าลัง หมุน อยู ่ และสื ่ อ ให้เ ห็น ว่า ไม่ว า่ เราจะเกิด เป็ นคนชาติไ หน
เราก็สามารถช่วยเหลือกันได้
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ภาพที่ 4.19 ฉากแสดงการมีอานาจ
ฉากในภาพนี้ เป็ นฉากที่มีบุคคลประกอบ โดยบุคคลในฉากนี้ มีการแต่งกายที่ดี กาลังแสดง
ความรู ้สึ ก ดีใ จในสิ ่ ง ที่ต นมี บุค ลิก ท่า ทางในการมีอานาจ และมีค วามใหญ่โ ต ภายในฉากนี้ จะมี
เหรี ย ญสี ท องก าลัง ตกลงมาทั้ง ข้า งหน้า และข้า งหลัง ฉาก เพื ่อ ให้ฉ ากนี้ ดูมีชี วติ ชี ว า และมีความ
น่าสนใจมากขึ้น
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ภาพที่ 4.20 ฉากแสดงผลที่ได้รับต่อการทุจริ ต
ฉากในภาพนี้ เป็ นฉากที่มีบุคคลประกอบ โดยบุคคลในฉากนี้ มีการแต่งกายที่ดี และมีบุคลิก
ท่าทางรู ้สึกวิตกกังวล และกาลังได้รับผลของการทุจริ ต ซึ่ งในฉากจะมีตวั วัตถุประกอบฉาก โดยใช้
แขนของบุคคลที่อื่นๆ ที่กาลังถือป้ าย โทรโข่ง ประกอบภายในฉากเป็ นสี ดา กาลังสื่ อให้เห็นว่าผูค้ น
ต่า งไม่เ ห็น ด้ว ยกับ การกระท าการทุจ ริ ต ของบุค คลนี้ และผู ค้ นต่า งช่ว ยกัน แก้ไ ขปั ญ หากันอย่า ง
สามัคคี เพื่อปั ญหาการทุจริ ตจะได้หมดไปโดยเร็ ววัน
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ภาพที่ 4.21 ฉากเมืองที่น่าอยูอ่ าศัย
ฉากในภาพนี้ เป็ นฉากของเมืองที่น่าอยูอ่ าศัย และปลอดภัยจากมลภาวะที่เป็ นภัย มีตน้ ไม้เขียว
ชอุ ่ม โดยสภาพของเมืองนี้ เกิดขึ้ น หลัง จากปั ญหาต่างๆ ลดน้อยลงไป ภายในฉากจะเป็ นเมืองที่มี
อาคารสี ขาว กระจายกันตามตาแหน่ง มีเมืองจางๆ อยูข่ า้ งหลัง เพื่อสื่ อถึงระยะความใกล้ไกลของฉาก
โดยอาคารที่ใกล้สุดก็จะมีสีสันที่ชดั เจนที่สุด และอาคารที่ไกลสุ ดสี ก็จะมีความจางลงไป โดยฉากนี้
สื่ อให้เห็นว่าการจะมีเมืองที่น่าอยู่อาศัยนั้น เราต้องร่ วมมือช่ วยกันแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่ไม่ดี อาจจะ
คนละนิ ดคนหน่อย ปั ญหาที่ไม่ดีต่างๆ อาจจะหมดไปในอนาคตก็ได้
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ภาพที่ 4.22 ฉากแผนที่ประเทศไทยสุ ขสันต์
ฉากในภาพนี้ มีแผนที่ประเทศไทยประกอบอยูด่ ว้ ย โดยแผนที่ประเทศไทยจะมีลกั ษณะเด่น
สุ ดคือ เป็ นรู ปทรงแบบ 3 มิติ พื้นสี เขียว เพื่อให้แผนที่ประเทศไทยดูมีฐานความมัน่ คง อุดมสมบูรณ์
โดยในฉากนี้ เป็ นฉากที่สังคมในประเทศไทยกาลังมีความสุ ข ภายในฉากจะมีอาคารสี ขาว ต้นไม้สี
เขียว บ้านสี น้ าตาล วัดสี ส้มอ่อน ประกอบอยูใ่ นฉากเป็ นต้น ซึ่ งวัตถุเหล่านี้ จะแสดงออกมาตามลาดับ
ที ่จ ดั ไว้ เพื ่อ ให้ม ีฉ ากมีค วามน่า สนใจ และมีค วามเหมาะสมกับ แผนที ่ป ระเทศไทย ฉากนี้ เ ป็ น
เหตุการณ์หลังจากทุกคนช่วยกันแก้ไขปั ญหาการทุจิต จากบ้านเมืองที่ไม่มีอะไร ถ้าปราศจากการ
ทุจ ริ ต คอร์ ร ัป ชัน ก็จ ะท าให้บ า้ นเมือ งมีค วามพัฒ นาและก้า วหน้า อย่า งยัง่ ยืน โดยมีพ ลุสื่ อ ถึง
ความสาเร็ จ ซึ่ งฉากนี้ จะเป็ นฉากปิ ดท้ายของอินโฟกราฟิ ก แอนิ เมชัน เรื่ อง โตไปไม่โกง อีกด้วย
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ภาพที่ 4.23 ฉากตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม
ฉากในภาพนี้ จะมีโลโก้ หรื อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม ประกอบอยูใ่ นฉากนี้ ซึ่ ง
แสดงถึงการขอบคุณสถานที่การศึกษา
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ภาพที่ 4.24 ฉากตราสัญลักษณ์ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉากในภาพนี้ จะสื่ อให้เห็นว่าเป็ นผลงานภาคนิ พนธ์ของคณะผูจ้ ดั ทา และเป็ นการขอบคุณที่ทา
ให้มีผลงานชิ้นนี้ โดยมีโลโก้หรื อตราสัญลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
ประกอบอยูใ่ นฉาก

