บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 ภาพโครงสร้างการทางานของระบบ
แอนิ เ มชัน สามมิ ติ เรื่ อ ง คู่ มื อ แนะน าหลัก สู ต รเบื้ อ งต้น ของมหาวิ ท ยาลัย สยาม โดยใช้
Augmented Reality เป็ นแอนิ เมชันที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในแต่ละคณะของ
มหาวิทยาลัยสยาม จะประกอบด้วยตัวละคร 10 ตัว คือตัวละครแต่ละตัวจะแต่งกายด้วยชุ ดครุ ยของแต่
ละคณะ วัตถุประสงค์หลักของการจัดทาโครงงานนี้ คือต้องการให้รูปแบบของการศึกษาหาข้อมูลใน
การศึกษาต่อชั้นปริ ญญาตรี มีความน่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการสร้างแอนิเมชันในปี ค.ศ. 1930 Walt Disney Studio ได้นาภาพนิ่ งมาสร้างให้มีชีวิต
ในรู ปแบบแอนิ เมชัน ซึ่ งอาศัยพื้นฐานการสร้ างแอนิ เมชันแบบเดิ มที่ใช้ภาพจากการวาดด้วยมือหรื อ
ภาพสเก็ตซ์มาผสมผสานกับทฤษฎีของ (Frank Thomas, Ollie Johnston, 1912) ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี
ต่างๆ ดังนี้
1) Squash เป็ นลัก ษณะของอ็ อ บเจ็ ก ต์ที่ ถู ก บี บ อัดเมื่ อ กระทบสิ่ ง ต่ า งๆ และจะขยายตัว
(Stretch) กลับสู่ ลกั ษณะเดิ มสามารถนาทฤษฎี น้ ี ไปใช้กบั การเคลื่ อนที่ของอ็อบเจ็กต์ใน
ลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มความสมจริ งให้มากขึ้นได้ เช่น การหดและขยายตัวของลูกบอลที่
เคลื่ อนที่ ไ ปกระทบกับ พื้ น ซึ่ งลู ก บอลจะมี ล ัก ษณะแบนหรื อหดตัวลงเพราะแรงอัด
จากนั้นลูกบอลจะกระดอนขึ้นและลอยอยู่ บนอากาศ พร้อมกับขยายตัวเหมือนเดิมเป็ น
ต้นเรี ยกว่า Squash และ Stretch
2) Slow-in คื อ การเคลื่ อนที่ ข องอ็อบเจ็กต์ด้วยความเร็ วที่ เพิ่ ม ขึ้ นอย่า งต่อเนื่ อง ก่ อนถึ ง
จุดสู งสุ ดจะเคลื่ อนที่ ช้าลงส่ วน Slow-out คื อการเคลื่ อนที่ ของอ็อบเจ็กต์ที่ ส ามารถ
เคลื่อนที่จากช้าไปเร็ วตามแรงโน้มถ่วง ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกบอลกระดอนขึ้นบนอากาศ
จะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะ Slow-in โดยความเร็ วจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องและเริ่ มช้าลง
จนหยุดนิ่ ง ณ จุดสู งสุ ดของการกระดอน เมื่อลู กบอลตกจะเพิ่มความเร็ วขึ้นเรื่ อยๆ ใน
ลักษณะ Slow-out และเพิ่มขึ้นสู งสุ ดก่อนที่จะตกกระทบพื้น เป็ นต้นเรี ยกว่า Slow-in
และ Slow-out
3) Arcs คื อ การเคลื่ อ นที่ ใ นลัก ษณะเส้ น โค้ง ตามโครงสร้ า งของอ็ อ บเจ็ ก ต์ เช่ น การ
เคลื่อนไหวของแขน และการเคลื่อนที่ของลูกบอล เป็ นต้น ทฤษฎีน้ ี จะช่วยให้แอนิ เมชัน
มี ค วามสมจริ ง มากขึ้ น เช่ น การเคลื่ อนไหวของแขนและขาที่ มี ล ัก ษณะเป็ นเส้ นโค้ง
เนื่องจากอวัยวะทั้ง 2 ประกอบด้วยข้อต่อที่สามารถพับหรื องอได้
4) Timing คือ การกาหนดเวลาหรื อความเร็ วของการเคลื่อนไหวให้กบั อ็อบเจ็กต์ซ่ ึ งสามารถ
ใช้ อธิ บายความหมาย บางอย่างได้ ตัวอย่างเช่น การเดินของคนที่มีการเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็ ว แสดงถึ งสถานการณ์ที่รีบเร่ งหรื อในกรณี ที่ลูกบอลกระดอนพื้น เห็นว่าลูกบอล
ในช่ วงที่ 1 จะมีความเร็ วสู งดัง นั้นภาพจึ งถู กแสดงห่ างกันเหมื อนกับลู กบอลเคลื่ อนที่
อย่างรวดเร็ ว ส่ วนช่วงที่ 2 ภาพจะแสดงใกล้กนั มากขึ้นเหมือนกับลูกบอลเคลื่อนที่อย่าง
ช้าๆ เป็ นต้น

9
Anticipation คือ การคาดการณ์วา่ ในเวลาถัดไปอ็อบเจ็กต์จะเคลื่อนที่อย่างไร และเตรี ยม
วางแผนการเคลื่อนที่ของอ็อบเจ็กต์ไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสมคุณสมบัติของอ็อบเจ็กต์ เช่น
การตีลูกเบสบอล ผูเ้ ล่นจะต้องเหวีย่ งไม้ไปด้านหลังก่อนตีลูก เป็ นต้น
6) Follow Through คื อ การแสดงลัก ษณะการเคลื่ อ นไหวอย่า งต่ อเนื่ อ งซึ่ ง เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงจากท่าทางหนึ่ งไปยังอีกท่าทางหนึ่ ง ส่ วน Overlapping Action เกิดจากการ
นา Anticipation และ Follow Through มาใช้เพื่อแทรกการเคลื่อนไหวที่ตอ้ งแสดงใน
ลาดับถัดไปถัดไปก่อนที่การเคลื่ อนไหวก่อนหน้าจะหยุดลง ทาให้การแสดงแอนิ เมชัน
ต่อเนื่ องและดู เป็ นธรรมชาติ ม ากขึ้ น ตัวอย่า งเช่ น การแสดงภาพของคนตี ก อล์ฟ ซึ่ ง
จะต้องแสดงลักษณะท่าทางการเหวี่ยงไม้ไปด้านหลังก่อนเพราะเมื่อตี ลูกออกไปแล้ว
จะต้องแสดงภาพการเหวีย่ งไม้ไปด้านหน้า ซึ่ งเกิดจากแรงเฉื่ อยด้วย เป็ นต้น
7) Staging คือ แนวคิดในการจัดเรี ยงแต่ละเฟรมของพื้นหน้า (Foreground) ให้สัมพันธ์กบั
ฉากด้วยการกาหนดสี หรื อลักษณะเส้นให้มองเห็นได้ง่าย โดยตัวละครจะต้องดูกลมกลืน
และสอดคล้องกับพื้นหลัง (Background)
8) Secondary action คือ การเคลื่อนไหวที่เป็ นผลมาจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก่อนหน้า
ซึ่ งทาให้แอนิเมชันมีความสมจริ งมากขึ้นตัวอย่างเช่น การเดินของคนจะเกิดการเคลื่อนที่
ของขาซึ่ งสัมพันธ์กบั แขน เป็ นต้น
9) Exaggeration คือ ลักษณะท่าทางต่างๆ ของตัวละครที่สามารถสื่ ออารมณ์ ไปยังผูช้ มได้
เช่น เมื่อตัวละครพบสิ่ งที่น่ากลัวจะแสดงความกลัวออกมาทางสายตา เป็ นต้น
10) Appeal คือ การกาหนดลักษณะเด่นให้กบั ตัวละครด้วยการกาหนดการเคลื่ อนไหวใน
ลักษณะ ต่างๆ เพื่อสื่ ออารมณ์และเพิ่มความน่าสนใจให้กบั ผูช้ ม รวมถึงทาให้ตวั ละครมี
ความโดดเด่น มากกว่าตัวละครตัวอื่น
5)
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปั จจุบนั นี้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีความสาคัญเป็ น
อย่างมาก เพราะให้ความสะดวกในการติดต่อสื่ อสาร การค้นหาข้อมูลต่างๆ เว็บไซต์บนอินเทอร์ เน็ต
ถือเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญที่สามารถค้นหา ทาความเข้าใจ และเลือกใช้ได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังมี
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการค้นคว้าหาความรู ้ มีอยูม่ ากมายดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 http://www.thai3d.net/web/
เป็ นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมของกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบในงานแอนิ เมชัน 3 มิติ ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์
ที่ใช้แลกเปลี่ ยนความรู ้ มี การเสนอแหล่งที่ทางานที่ เกี่ ยวข้องกับแอนิ เมชัน 3 มิติ และให้คาปรึ กษา
เกี่ยวกับแอนิเมชัน 3 มิติ เว็บไซต์น้ ีเป็ นที่นิยมของคนไทย
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ภาพที่ 2.3 http://www.thai3dviz.com/
เป็ นเว็บไซต์แหล่งชุ มนุ มของผูท้ าแอนิ เมชัน 3 มิติ หรื องานที่เกี่ ยวข้องกับ 3 มิติ เป็ นแหล่งที่มี
การปรับปรุ งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 3 มิติ การแลกเปลี่ ยนผลงานการออกแบบหรื อการจัดแสงต่างๆ
ซึ่ งโดยส่ วนมากมักจะเป็ นงาน 3 มิติ เกี่ยวกับบ้านและการจัดตกแต่งห้อง
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ภาพที่ 2.4 http://www.mesise.com/tutorials/
เป็ นเว็บ ไซต์ที่ ร วบรวมความรู ้ เ กี่ ย วกับ แอนิ เ มชัน 3 มิ ติ โ ดยจะสอนการสร้ า งภาพโดยใช้
โปรแกรม Maya และ Flash โดยจะเน้นไปในการจัดแสง แต่งสี จัดองค์ประกอบของงาน 3 มิติ รวมทั้ง
สอนแต่งเนื้อเรื่ องสั้น
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ภาพที่ 2.5 http://model2u.blogspot.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู ้เกี่ ยวกับการสร้ างภาพ 3 มิติโดยใช้โปรแกรม 3ds Max มีการ
รวบรวมเทคนิคต่างๆ รวมทั้งยังมีภาพ 3 มิติ ให้ผใู ้ ช้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้

14

ภาพที่ 2.6 http://www.unigang.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู ้เกี่ยวกับการศึกษา การรับตรง การแอดมิชชัน่ แนวทางการศึกษา
ต่อ ข่าวสารต่างๆ เกี่ ยวกับการศึกษา รวมทั้งอธิ บายเกี่ ยวกับคณะต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการเลื อก
เรี ยนคณะนั้นๆ
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เป็ นงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับการพัฒนาการใช้แอนิ เมชัน 3 มิติ ในการสื่ อความรู ้สึก หรื อ สื่ อมุมมอง
ในความคิดของผูส้ ร้าง การให้ความรู ้ การสะท้อนสังคมปั จจุบนั การใช้การ์ ตูนในการสื่ อความคิดทา
ให้ผคู ้ นจดจาได้ง่ายและเข้าใจได้ง่าย

ภาพที่ 2.7 การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ องห่ วงโซ่แห่งความโลภ
ทัศพงศ์ ชาตะวราหะ (2555) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จดั ทา
การ์ตูน แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ องห่ วงโซ่ ความโลภ โดยใช้โปรแกรม Autodesk Maya 2012 ในการพัฒนา
เพื่ อ สะท้อ นให้เ ห็ น ความคิ ดของคนในปั จจุ บ ัน ว่า เห็ นผลประโยชน์ ข องตนเองโดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบที่จะตามมา ทาให้ผอู ้ ื่นได้รับความเดือดไปด้วย
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ภาพที่ 2.8 การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ องชาวนากับกาน้ า
เฉลิ ม ขวัญ อนุ ร าช และเบญจพล หอมกลิ่ น (2556) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย เขตตรัง ได้จดั ทาการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ เรื่ องชาวนากับ
กาน้ า โดยใช้โปรแกรม Autodesk 3Ds Max Design 2012 ในการพัฒนาเพื่อให้เป็ นแรงบันดาลใจและ
เป็ นข้อคิดสอนใจ ผูท้ ี่ได้รับชม ข้อคิดสอนใจจากแอนิเมชัน “ความจริ งในวันนี้ ไม่ใช่อย่างที่ฝัน จงอย่า
หยุดฝันและก้าวต่อไป หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล ไม่มีผใู ้ ดช่วยเราได้ดีเท่าตัวเราเอง”
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ภาพที่ 2.9 การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ อง The Puppy
จักรพงศ์ ชินวรรังสี (2555) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ทาการ์ ตูน
แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ อง The Puppy โดยใช้โปรแกรม Autodesk 3Ds Max Design 2012 ในการพัฒนา
เพื่ อให้ข ้อคิ ดที่ ว่า ไม่ ค วรท าอะไรที่ เกิ นความสามารถตนเอง และไม่ ค วรไปแย่ง หน้า ที่ หรื อความ
รับผิดชอบของผูอ้ ื่นเพราะบางครั้ง หน้าที่น้ นั ๆ อาจจะไม่เหมาะกับเรา ควรจะรับผิดชอบหน้าที่ของตน
ให้ดีก่อน และ ไม่ควรโลภมาก
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ภาพที่ 2.10 การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ อง รณรงค์เพื่อป้ องกันไข้เลือดออก
ภควัต ภาวสุ ท ธิ (2558) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (เทคโนโลยี ม ัล ติ มี เ ดี ย ) คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จดั ทาการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ เรื่ อง
รณรงค์เพื่อป้ องกันไข้เลือดออก โดยใช้โปรแกรม Autodesk 3Ds Max Design 2016 ในการพัฒนา
เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกว่าอาการของโรคเป็ นอย่างไร และให้ความรู ้เกี่ยวกับการกาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย เพื่อป้ องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
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ภาพที่ 2.11 การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น
จัตุรงค์ ไชยปน และพชรพล คาโสภา (2559) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จดั ทา การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวิธีการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Autodesk 3Ds Max Design 2016 ในการพัฒนาเพื่อให้ความรู ้
เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีปัญหา และควร
ตรวจสอบอย่างไรบ้างเมื่อพบปั ญหานั้นๆ

