บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
รายงานผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “การผลิตอนิเมชัน่ สื่ อการสอนภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็ก” มุ่งศึกษาถึงกระบวนการการผลิตอนิ มชัน่ หรื อ การ์ ตูนเคลื่อนไหว 2 มิติ ที่เป็ นสื่ อการ
สอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับเด็กในช่ วง 3-12 ปี เพื่อที่จะนาไปเผยแพร่ ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ
(Facebook Fanpage) ของบริ ษทั โดยในการศึกษาครั้งนี้มีการอ้างอิง แนวคิดและทฤษฎี ดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิตการ์ตูนอนิเมชัน่
2.2 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการผลิตสื่ อสาหรับเด็ก
2.3 หลักและทฤษฏีการสื่ อสาร
2.4 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีเกีย่ วกับการผลิตการ์ ตูนอนิเมชั่น
ประวัติความเป็ นมาของอนิเมชั่น
คอลัมน์ Legend of Animation1 จาก นิ ตยสาร @nime "การ์ ตูนไทยสายพันธุ์ใหม่” มีการ
กล่าวเอาไว้ว่า อนิ เมชัน่ นั้นมีตน้ กาเนิ ดมานานแล้ว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้มีการค้นพบ
ภาพเขียนบนผนังถ้ าเป็ นรู ปสัตว์ชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งในภาพวาดมีการวาดการเคลื่อนไหวของขาทั้ง 4 ข้าง
ในยุคต่อมา 1600 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช ในช่วงยุคของฟาโรห์รามาเสสที่สองได้มีการก่อสร้างวิหาร
เพื่อบูชาเทพีไอซิสโดยมีการวาดรู ปการเคลื่อนไหวของเทพีไอซิสต่อเนื่องกันถึง 110 รู ป จนกระทัง่
ถึงยุคกรี กโรมัน เมื่อดูจากภาพที่ปรากฏบนคนโทแล้ว จะเห็นว่าเป็ นภาพต่อเนื่องของการวิ่ง
แอนิ เมชัน่ ก็มีความหมายที่แปลได้โดยตรงคือ ความมีชีวิตชี วา มาจากรากศัพท์จากคาว่า
anima ซึ่งแปลว่าจิตวิญญาณ หรื อมีชีวิต แต่ต่อมา แอนิ เมชัน่ ก็มีความหมายที่เข้าใจกันในปั จจุบนั นี้
ก็คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ หรื อ ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้
การทาแอนิเมชัน่ คือการที่จะทาให้ภาพนิ่งมีชีวิตขึ้นมาเสมือนจริ ง (ธรรมปพน ลีอานวยโชค
, 2550 : 60) ได้กล่าวเอาไว้ว่า การทาให้แอนิ เมชันนั้นมีความสมจริ ง นุ่ มนวลและเป็ นธรรมชาติ มี
การเคลื่อนไหวตรงกับจังหวะในความจริ ง จาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้หลักการเบื้องต้นในการสร้างสรรค์
ผลงานแอนิ เมชัน ซึ่ งในอดีตผูท้ ี่ผลิตแอนิ เมชัน เช่น ดิสนี ยแ์ อนิ เมชัน สตูดิโอ (Disney Animation
Studio) ได้ทาการวิเคราะห์ เ กี่ ยวกับแนวทางสร้ างภาพเคลื่ อนไหวให้มีชีวิต เอาไว้ และหลังจาก
ความสาเร็ จจากการสร้างการ์ตูนเรื่ อง สโนไวท์ (Snow White) ดิสนียก์ ็ได้เสนอแนวทางในการสร้าง
1

Legend of Animation คอลัมน์จาก นิตยสาร @nime ฉบับที่1 เรื่ อง “การ์ตูนไทยสายพันธุ์ใหม่”
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แอนิ เมชันไว้ 12 ข้อ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผจู ้ ดั ทาสามารถสร้างแอนิ เมชันให้ดูน่าสนใจ ดูน่าเชื่อถือ
เรี ยกว่า The Fundamental Principles of Animation ซึ่ งกลายมาเป็ นแบบแผนของการทาแอนิ เมชัน
ในปัจจุบนั มี โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ระยะเวลา (Timing and Spacing) Timing เป็ นเรื่ องของเวลา การเคลื่อนไหวท่าทาง
ใดก็แล้วแต่ ถึงแม้จะมีลกั ษณะการเคลื่อนไหวที่เหมือนกัน แต่ถา้ มีการกาหนดความสั้นยาวต่างกันก็
จะได้ท่าทางของอารมณ์น้ นั ๆ แตกต่างกันไปด้วย การเคลื่อนไหวทุกอย่างจะมีรูปแบบและขั้นตอน
ของแต่ละท่าทางอยู่ในตัวขึ้นอยู่กบั ระยะห่ างของ Spacing และการวางตาแหน่ งคียเ์ ฟรมบนไทม์
ไลน์ หากจะให้ท่าทางนั้นช้าลงหรื อเร็ วขึ้นก็สามารถปรับลดหรื อเลื่อนเฟรมนั้นๆออกไป
Timing จะอยูใ่ นขั้นตอนของการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เมื่อได้เวลาที่แน่ นอนในแต่ละ
ช่วงคัทแล้วต่อมาก็เป็ นการเน้นจุดสาคัญและวางลักษณะว่าควรมีจงั หวะอย่างไร เช่น ช้า-ช้า-เร็ ว-ช้า
หรื อ เร็ ว-ช้า-เร็ วเร็ ว ก็จะทาให้นึกถึงท่าทางที่ออกแบบไว้ได้ว่าแอคชัน่ (Action) เกิดขึ้นเป็ นแบบ
ไหนได้บา้ ง
หลัก การข้อนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญเพราะจะช่ ว ยให้สร้ างความกระชับของท่าทางในเรื่ องของ
น้ าหนักและขนาดได้ให้ดูสมจริ ง เช่น วัตถุหรื อตัวการ์ ตูนที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ ก็จะมีท่าทาง
การเคลื่อนไหวที่เชื่องช้ากว่าวัตถุหรื อตัวการ์ ตูนที่มีขนาดตัวเล็กกว่า ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะเป็ นตัวกาหนด
จานวนของภาพที่นามาใช้ในช่ วงของท่าทางนั้นๆ นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้ Timing ช่ วยในการ
หน่วงอารมณ์ หรื อสร้างความรู ้สึกให้ผชู ้ มเข้าใจในบทบาทของตัวการ์ ตูนในขณะนั้นได้มากขึ้นอีก
ด้ว ย เช่ น การเคลื่ อนไหวเชื่ อ งช้า อาจหมายถึ งตัว การ์ ตู น ก าลัง ง่ ว งซึ ม หรื อ ผ่อ นคลายและการ
เคลื่อนไหวว่องไว รวดเร็ ว ก็อาจหมายถึงตัวการ์ตูนที่กาลังตื่นเต้นหรื อตกใจกลัว
เพราะฉะนั้น Timing และ Spacing หมายถึงการกาหนดเวลาหรื อจังหวะของการเคลื่อนไหว
ของสิ่ งใดๆ ก็ตามย่อมมีความแตกต่างกัน ทาให้ตอ้ งใช้ช่วงเวลาในการแสดงภาพเคลื่อนไหวนั้น
ต่ า งกัน การแสดงอารมณ์ ข องท่ าทางก็ต ้องใช้ช่ ว งเวลาในการแสดงที่ แ ตกต่ างกัน ไปด้ว ย การ
เคลื่อนไหวทุกอย่างจะมีรูปแบบและขั้นตอนของตัวเอง ดังแสดงในรู ปที่ 2.1
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รู ปที่ 2.1 ภาพแสดงการเคลื่อนไหวแบบ Timing
(ที่มา: Richard Williams. (2001))
2.1.2 แรงเฉื่ อย (Ease In and Out) Ease In and Out ในบางตาราจะใช้คาว่า Slow In And
Out หลักการนี้เรี ยกแบบทัว่ ไปคือ “แรงเฉื่ อย” การเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่นจาก
จุด A ไปหาจุด B จากจุด B ไปหาจุด C จากจุด C ไปหาจุด D และจนถึงจุดสิ้ นสุ ดในคัทนั้นๆ ส่ วนนี้
จะสัมพันธ์กบั เรื่ องของ Timing และ Arcs การ เคลื่อนไหวที่มีท่าทางเหมือนกัน แต่ต่างกันด้วยปัจจัย
และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่ งนั้น ก็จะได้รูปแบบการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน
หลักของการเร่ งและลดโดยปกติหากสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุน้ นั จะเริ่ มต้นการเคลื่อนที่
จากช้าและเร็ วขึ้นตามลาดับ จนความเร็ วคงที่ในระดับหนึ่ ง และช้าลงเมื่อเริ่ มหยุดการเคลื่อนไหว
จนกระทัง่ หยุดสนิท วัตถุจะไม่เริ่ มต้นโดยใช้ความเร็ วอย่างเต็มที่หรื อใช้ความเร็ วที่เท่ากันตลอดการ
เคลื่อนไหว ทั้งนี้ เป็ นเรื่ องของความเร่ งและแรงเฉื่ อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น การเคลื่อนที่ของ
รถ ตัวอย่างพื้นฐานเดิมๆ ที่ใช้บ่อยและเห็นชัดที่สุดก็คือการเด้งของลูกบอล ซึ่ งจะมีความแรงและ
เร็ วในการตกช่วงแรกและช้าลงเรื่ อยๆ ลดหลัน่ กันไป ช่วงของความช้า-เร็ วจะขึ้นอยูก่ บั จานวนของ
ภาพ Inbetweens ที่นามาใช้
ดังนั้น Ease In and Out คือลักษณะการเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนที่โดยมีการเพิ่มความเร็ ว
และลดความเร็ วของสิ่ งนั้นหรื อเป็ นการเคลื่ อนที่ โดยแรงเฉื่ อยของสิ่ งนั้น ซึ่ งเป็ นลักษณะตาม
ธรรมชาติของ การเคลื่อนที่ของวัตถุอยูแ่ ล้ว การเคลื่อนที่เริ่ มจากช้าๆ และเพิ่มความเร็ วขึ้นไปจนถึง
จุดสิ้ นสุ ด นั้นเรี ยกว่า Slow In เช่น การตกของผลไม้ที่ร่วงจากต้น ผลไม้เมื่อหลุดออกจากต้นก็จะตก
ลงสู่ พ้ืนการเคลื่อนที่สู่พ้นื ก็ จะเริ่ มจากช้าและเพิ่มความเร็ วขึ้นจนตกถึงพื้นส่ วนการเคลื่อนที่เริ่ มจาก
เร็ วแล้วช้าลง นั้นเรี ยกว่า Slow Out ดังแสดงในรู ปที่ 2.2
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รู ปที่ 2.2 ภาพแสดงการแกว่งของลูกตุม้ แสดง Ease in และ Ease out
(ที่มา: Richard Williams. (2001))
2.1.3 การเคลื่ อนไหวในวิถีโค้ ง (Arcs) ในการเคลื่ อนไหวของสิ่ งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
เคลื่ อ นไหวเพี ย งบางส่ ว นหรื อ เคลื่ อ นไหวไปทุ ก ๆ ส่ ว นจะเป็ นลัก ษณะเส้น โค้ง ซึ่ ง ท าให้ก าร
เคลื่อนไหวดู เป็ นธรรมชาติ การเคลื่อนไหวของตัวละครที่ดีตอ้ งเป็ นลักษณะเส้นโค้ง เพื่อให้ได้
ท่าทางที่ สวยงาม การเคลื่ อนไหวแบบเส้นโค้งจะสัม พัน ธ์กับเรื่ องความเร็ วช้าของวัตถุ อีก ด้ว ย
รวมถึงหลักองศาการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เช่น การหันหน้าของมนุ ษย์ ลักษณะการหมุนของ
บานประตู หรื อวัตถุที่มีแกนหรื อจุดยึดอยู่
หลักของ Arcs นั้นเป็ นการเคลื่อนที่อิงลักษณะตามธรรมชาติที่มกั จะเคลื่อนที่ในแนวเส้น
โค้งมากกว่าเส้นตรง แต่มีกรณี ยกเว้นให้ใช้เส้นตรงได้ตอ้ งการให้เกิดความน่ากลัว คับแคบ หรื อเป็ น
ลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ่ นยนต์ การสร้าง Arcs หรื อวิถีโค้งให้กบั เส้นทางการเคลื่อนไหวจะทา
ให้แอนิเมชันดูลื่นไหลและเป็ นธรรมชาติยงิ่ ขึ้น ดังแสดงในรู ปที่ 2.3

รู ปที่ 2.3 ภาพแสดงการเคลื่อนไหวแบบ Arcs
(ที่มา: Gustavo Carneiro (1987))
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2.1.4 ท่ าเตรี ยมพร้ อม (Anticipation) ในความหมายของแอนิ เมชั น แปลว่ า “ท่ า
เตรี ยมพร้อม” ซึ่งเป็ นท่าทางที่ตอ้ งมีในทุกๆ แอคชัน่ การใส่ Anticipation เข้าไปให้สังเกตเห็นไม่ว่า
จะมากหรื อน้อยนั้นก็เพื่อที่จะบอกให้คนดูรู้ว่าตัวละครกาลังทาอะไร และบ่งบอกผลลัพธ์ที่กาลังจะ
เกิดขึ้น เช่น หากกระโดดไปข้างหน้าก็ตอ้ งย่อเข่าลงเพื่อเป็ นแรงขับส่ งให้ลอยตัวขึ้นไปและมีความ
ถูกต้องตามหลักธรรมชาติ
การกระทา ท่าทาง หรื อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นล่วงหน้านั้น แบ่งลักษณะท่าทางออกได้เป็ น 3
ส่ วนด้วยกัน คือ ส่ วนแรกเรี ยกว่า Anticipation คือ ท่าทางที่เกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อเป็ นการเตรี ยมตัว
หรื อเตรี ยมพร้อมที่จะกระทา เช่น การเอนตัวไปด้านหลังเพื่อจะเสิ ร์ฟลูกเทนนิ สส่ วนที่สอง Action
คือ ท่าทางที่จะต้องกระทาจริ ง และส่ วนที่สาม คือ Reaction เป็ นท่าทางที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องภายหลัง
จากที่กระทาจริ งแล้วและเป็ นท่าทางที่ส่งผลมาจากการกระทาจริ ง เช่น เมื่อปล่อยหมัดต่อยคู่ต่อสู ้
ออกไปแล้วมือและแขนด้านที่ใช้ต่อยจะต้องเหวี่ยงลงต่อเนื่ องกับ Action และหลังจะต้องก้มลงรับ
กับแรงที่ใช้ในทิศทางเดียวกัน
ดังนั้น Anticipation จะถูกเรี ยกกันอย่างเข้าใจกันเองในภาษาไทยว่า “ท่าเตรี ยม” เป็ นส่ วนที่
สร้ างความสัมพันธ์ให้คนดู ติดตาม Action ที่กาลังจะเกิ ดขึ้นโดยจะต้องใส่ Anticipation ไปก่ อน
Action ซึ่ ง Anticipation อาจจะเป็ นท่าทางที่ ชัดเจนอย่างการเงื้ อไม้กอล์ฟก่ อนสวิงหรื อสิ่ งเล็ก ๆ
น้อยๆ อย่างการกระพริ บตาก่อนหันหน้าก็ได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2.4

รู ปที่ 2.4 ภาพแสดงการเคลื่อนไหวแบบ Anticipation
(ที่มา: Richard Williams. (2001))
2.1.5 เกินความจริง (Exaggeration) เป็ นหลักของการเคลื่อนไหวที่เกินจริ งไม่วา่ จะในส่ วน
ของสี หน้าหรื อท่าทาง ซึ่งเป็ นเสน่ห์อย่างหนึ่งสาหรับงานแอนิเมชันในงาน 2D มักจะพบบ่อยเพราะ
เหมือนเป็ นการเพิ่มมุขตลกเข้าไปด้วย แต่ในงาน 3D แบบเดิมอาจมีขอ้ จากัดอยู่บา้ ง แต่เมื่อมีการ
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พัฒนาการเซ็ตอัพที่ดีข้ ึนก็ทาให้ตวั ละครสามารถแสดงสี หน้าและท่าทางต่างๆ ได้อย่างอิสระคล้าย
กับงานแอนิเมชันแบบ 2D ได้เช่นเดียวกันหลักของความเกินจริ ง เป็ นหลักที่นาเอาแก่นอารมณ์หรื อ
ลักษณะท่าทางหลักของตัวการ์ตูนที่ได้วางเอาไว้มาขยายให้ดูมากเกินความเป็ นจริ ง เช่น ตัวการ์ตูน
ที่มีบุคลิกเศร้าอยู่ตลอดเวลาลักษณะของตัวการ์ ตูนและบรรยากาศโดยรอบก็อยู่ในอารมณ์น้ นั ด้วย
หรื อลักษณะอารมณ์ของตัวการ์ตูนที่แสดงอาการตกใจจนตัวลอย
เทคนิคที่นามาใช้ในหลักของ Exaggeration เช่น เรื่ องของ take และ double take ซึ่ง เทคนิค
take จะหมายถึงอาการของ reaction ที่เกิดขึ้นมากเกินกว่าปกติส่วน double take นั้นจะเป็ นอาการที่
เกิ ด ขึ้ น มากกว่า take ขึ้ น ไปอี ก และทั้งสองเทคนิ คมัก จะน าหลัก ของ squash และ stretch มาใช้
ผสมผสานเข้าไปด้วย เพื่อให้อารมณ์ดูรุนแรงขึ้นจนผิดเพี้ยนไปจากปกติดงั นั้น Exaggeration จึง
คล้ายกับการแสดงที่ over action แต่แท้จริ งแล้ว Exaggeration คือการเน้นให้แอนิ เมชันเห็นอารมณ์
ที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นท่ากิริยาต่างๆ ดังแสดงในรู ปที่ 2.5

รู ปที่ 2.5 ภาพแสดงการเคลื่อนไหวแบบ Exaggeration การพระพริ บตา
(ที่มา: Richard Williams. (2001))
2.1.6 การยืด หด ของวัตถุ (Squash and Stretch) ความหมายคือ บีบ แบน ยุบ แผ่ออก ยื่น
ออก การยืดเกิดขอบเขต ถ้าพูดถึงหลักการในข้อนี้ คงหนี ไม่พน้ ตัวอย่างลูกบอลเด้งเพราะมองเห็น
ภาพได้อย่างชัดเจนที่สุดและสามารถนาไปประยุกต์ใช้การเคลื่อนไหวอื่นมากมายทั้งตัวละครหรื อ
ว่าสิ่ งของที่จะแอนิ เมท ซึ่ งหลักการนี้ มีความสัมพันธ์กบั คุณสมบัติของวัสดุเป็ นยางเมื่อตกจากที่สูง
การกระเด้งกระดอนย่อมมีการยืดหรื อหดมากกว่าลูกบอลที่ทามาจากวัสดุ แบบอื่นแน่ นอน และ
ลักษณะของงานที่ทาอยูก่ จ็ ะบ่งบอกได้เช่นกัน
Squash and Stretch คือ หลักพื้นฐานที่มกั ใช้เป็ นบทแรกในการสอนหรื อฝึ กหัดการสร้าง
แอนิเมชันลักษณะของ squash จะเหมือนวัตถุน้ นั ถูกกดให้แบนหรื อหดลง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จาก
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แรงกดจากภายนอก หรื ออาจจะเกิ ดจากแรงของวัตถุเอง เช่ น ลูกบอลที่เด้งลงกระทบกับพื้นภาพ
วงกลมของลูกบอลจะต้องมีลกั ษณะแบนเป็ นวงรี เหมือนถูกกดลงเรี ยกลักษณะภาพแบบนี้ ว่าการ
squash ส่ วนในลักษณะของการ stretch นั้นเป็ นลักษณะของการยืดภาพให้ดูสูงขึ้นหรื อยืดออกไป
ด้านบนและล่าง เพื่อทาให้เกิดความรู ้สึกว่าวัตถุหรื อตัวการ์ ตูนกาลังพุ่งให้ความรู ้สึกแรงและเร็ วใน
ขณะที่ท้ งั squash และ stretch จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพแล้ว ยังแสดงถึง
ความสัมพันธ์แต่ละส่ วนด้วย เช่น ลักษณะของหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปตามท่าทางที่เกิดขึ้น
ดังนั้น Squash and Stretch จึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงมวลของ object ซึ่งในทางแอนิเมชันนั้น
ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนกับของแข็งไม่ได้ เราสามารถใช้หลักการ Squash และ Stretch กับ
ของแข็งได้โดยการเปลี่ยน Pose และ Acting ก็ได้ซ่ ึ งใจความสาคัญของการใส่ Squash และ Stretch
ให้กบั แอนิเมชันนัน่ คือให้ “แค่รู้สึกแต่อย่าให้เห็น” ดังแสดงในรู ปที่ 2.6

รู ปที่ 2.6 ภาพแสดงการเคลื่อนไหวแบบ Squash and Stretch การยืดและหด
(ที่มา: Ralph A. de Stefano. (1987))
2.1.7 ท่ าทางรอง (Secondary Action) เป็ นลักษณะการเคลื่อนไหวที่เกิ ดขึ้นรองจากการ
เคลื่อนไหวหลัก (Primary Action) เพื่อให้การเคลื่อนไหวที่มีความสมบูรณ์และเป็ นส่ วนที่ใช้แสดง
บุคลิกเฉพาะของตัวละครนั้นๆ ได้อีกด้วย เพราะตัวละครแต่ละตัวล้วนมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน เช่น
อาจเป็ นมนุษย์ต่างดาวมีหนวดเหมือนปลาหมึก หรื ออีกตัวอาจมีท้ งั ปี กและหาง ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ก็จะทา
ให้ Secondary Action ของตัวละครแตกต่างกันไปด้วย
แอนิ เมเตอร์ (Animator) จะกาหนดการเคลื่อนไหวต่อเนื่ องตาม Thumbnail Sketches ที่ได้
ออกแบบไว้โดยจะต้องกาหนดท่าทางหลัก (Key Poses) ให้มีความชัดเจนก่อนแล้วค่อยมาทาการ
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ปรับแต่งรายละเอียดของการเคลื่อนไหวรอง ท่าทางรองใช้เพื่อเสริ มให้ท่าทางหลัก (Main Action
หรื อ Primary Action) มีความชัดเจนโดยจะต้องเป็ นท่าทางที่ไม่เด่นกว่าหรื อแย่งความสาคัญจาก
ท่าทางหลักไป จนกระทัง่ ทาให้ผชู ้ มเบี่ยงเบนความสนใจจากท่าทางหลัก หรื ออาจจะเรี ยกได้ว่าเป็ น
ท่าทางที่ เกิ ดขึ้นโดยปฏิ กิริยาอัตโนมัติของร่ างกาย ซึ่ งมักเกิ ดขึ้นพร้ อมกับท่าทางหลัก เช่ น การ
กระโดดของตัวการ์ตูนท่าทางหลักของตัวการ์ตูนคือการกระโดด ซึ่งให้ความสาคัญกับลักษณะของ
ขาและเท้าเป็ นหลัก ให้สังเกตท่าทางที่ตามมาคือมีการแกว่งตามของแขนซึ่ งเป็ นท่าทางรอง เรี ยก
การแกว่งตามของแขนในลักษณะแบบนี้ ว่า secondary action ดังนั้น Secondary Action จึงหมายถึง
ส่ วนที่แสดงเข้าไปเสริ มการแสดงหลัก เพื่อให้งานดูมี ชี วิตแต่การเล่าเรื่ องต้องไม่เปลี่ยนไป เช่ น
นักแสดงกาลังอ่านหนังสื อพิมพ์แต่กด็ ื่มกาแฟไปด้วย การอ่านหนังสื อพิมพ์คือ primary action ส่ วน
การดื่มกาแฟคือ secondary action ดังแสดงตัวอย่างในรู ปที่ 2.7

รู ปที่ 2.7 ภาพแสดงการเคลื่อนไหวแบบ Secondary Action หรื อแอคชัน่ เสริ ม
(ที่มา: Ollie Johnstion, Frank Thomas. (1986))
2.1.8 การเคลื่ อนไหวโดยธรรมชาติ ( Follow Through and Overlapping Action)
Overlapping Action เป็ นการเคลื่อนไหวของตัวละครที่เป็ นเอกลักษณ์ คน สัตว์ หรื อ สิ่ งของใดๆ ก็
แล้วแต่จุดเคลื่อนไหวคือกระดูกตรงบริ เวณข้อต่อของแต่ละส่ วน การเคลื่อนไหวนั้นจะไม่เป็ นใน
ลัก ษณะพร้ อ มๆ กัน แต่ จ ะเป็ นการเคลื่ อ นไหวเหมื อ นขั้น บัน ได เช่ น ร่ า งกายของคนเราเวลา
เคลื่อนไหวในความเป็ นจริ งจะมีการเคลื่อนที่ในแต่ละส่ วนไม่ตรงกันอยู่แล้วตามลักษณะท่าทางที่
เกิดขึ้น โดยจะเริ่ มจากส่ วนหลักก่อนแล้วค่อยส่ งผ่านส่ วนอื่นๆ ลักษณะการลดหลัน่ กันไปจะทาให้
ได้การเคลื่อนไหวที่ดูเป็ นธรรมชาติ ซึ่งส่ วนนี้สามารถควบคุมได้
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Follow Through คื อ การเคลื่ อ นไหวที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยๆ กับ Overlapping Action แต่ เ ป็ น
ลักษณะการเคลื่อนไหวที่เหนือการควบคุม ซึ่งเป็ นการเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนไหวหลักที่เหนือการ
ควบคุม เป็ นการเคลื่อนไหวที่เป็ นไปอย่างอัตโนมัติไม่วา่ จะเป็ นส่ วนที่ติดอยูก่ บั ร่ างกาย เช่น เส้นผม
ของคน เสื้ อผ้า หางของสัตว์ อุปกรณ์ประดับต่างๆ หรื อแม้กระทัง่ ใบหู เมื่อมีส่วนแรกที่เคลื่อนไหว
จนจบในท่าทางนั้นๆ ส่ วนการเคลื่อนไหวนี้ จะตามมาทีหลัง เป็ นไปในลักษณะเหมือนถูกลากตาม
(drag)
ลักษณะของ Follow Through จะประกอบไปด้วยท่าทางที่เรี ยกว่า Reaction และมีท่าทาง
ต่อเนื่องที่เพิ่มเติมจาก Reaction ออกไป เพื่อเป็ นการบอกให้ผชู ้ มรู ้ว่าตัวการ์ตูนมีความรู ้สึกอย่างไร
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์น้ นั ๆ จะต้องเป็ นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจาก Action ที่ทาไปแล้ว
ลัก ษณะของ Overlapping Action อาจจะสับ สนกัน ระหว่า งเรื่ อ งของ Secondary Action
และ Overlapping Action เนื่องจากทั้งสองมีลกั ษณะที่มีความคล้ายคลึงกันอยูพ่ อสมควร ดังที่กล่าว
ไปแล้วว่า Secondary Action จะเป็ นท่าทางที่ไม่เด่นกว่าท่าทางหลักและเป็ นท่าทางที่เกิ ดขึ้นโดย
อัตโนมัติ ซึ่ งเป็ นไปตามลักษณะนิ สัยที่วางให้แก่ตวั การ์ ตูนแต่ในส่ วนของ Overlapping Action จะ
เป็ นลักษณะการเคลื่อนไหวของส่ วนประกอบในตัวการ์ ตูน เช่น เสื้ อผ้า เส้นผม เครื่ องประดับ เป็ น
ต้น ซึ่ งจะเกิดการเคลื่อนไหวหลังจากเริ่ มต้นการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยและหยุดการเคลื่อนไหว
อย่างช้าๆ หลังจากตัวการ์ ตูนหยุดตัวอย่างของ Overlapping Action เช่น การเคลื่อนไหวของเส้นผม
ขณะส่ ายหน้า หรื อการเคลื่อนไหวของเสื้ อผ้าขณะวิ่งหรื อกระโดด ซึ่ งการเคลื่อนไหวเหล่านี้ มกั จะ
ผนวกกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วง หรื อ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันด้วย ดังแสดงในรู ปที่ 2.8

รู ปที่ 2.8 ภาพแสดงการเคลื่อนไหวแบบ Overlapping Action
(ที่มา: Richard Williams. (2001)
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2.1.9 การวาดไปข้ างหน้ าและการวาดแบบจุดต่ อจุด (Straight Ahead Action and PoseTo-Pose Action) การวาดหรื อขยับตัวละครให้มีการเคลื่อนไหวมีอยู่ 2 วิธี คือแบบ Straight Ahead
Action และ Pose-To-Pose Action ยุคก่อนในสมัยที่ยงั ไม่มีการพัฒนาเทคนิ คการทาแอนิ เมชัน นัก
แอนิ เมชัน มักนิ ยมใช้วิธีการทางานแบบ Straight Ahead Action มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็ นความ
สะดวกส่ วนตัว หรื อวิธีการทางานของสตูดิโอที่ทางานร่ วมอยูด่ ว้ ย แต่เมื่อมีการพัฒนาเทคนิ คต่างๆ
จากศิ ลปิ นนักคิด นัก สร้ างสรรค์ที่ตอ้ งการวิ ธีการทางานที่ มีความรวดเร็ ว ประหยัดต้นทุน และ
สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิธีการทางานแบบเดิมๆ จึงทา
ให้เกิดวิธีการทางานอีกแบบหนึ่ งที่เรี ยกว่า Pose-To-Pose Action ซึ่ งเป็ นที่นิยมกันอย่างมากจนถึง
ปัจจุบนั
Straight Ahead เป็ นการวาดหรื อขยับตัวละครไปที ละนิ ด ตั้งแต่เฟรมแรกไปจนถึงเฟรม
สุ ดท้ายของการเคลื่อนไหวนั้นๆ ซึ่ งการทางานในลักษณะนี้ จะทาให้เกิดการสร้างสรรค์ของการคิด
และจินตนาการของนักออกแบบการเคลื่อนไหวทาให้ได้การเคลื่อนไหวที่มีความน่ าสนใจ แต่มี
ข้อเสี ยคือ เมื่อจะใช้การทางานวิธีน้ ียงิ่ คิดและจินตนาการมากเท่าไหร่ น้ นั เท่ากับว่าจะต้องใช้เวลาใน
การทางานมากขึ้นด้วย
Pose To Pose เป็ นการวาดหรื อขยับตัวละครอย่างมีแบบแผนคือ มีการวางแผนการวาดไว้
ซึ่งก่อนที่เราจะลงมือสร้างภาพเคลื่อนไหวเราต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ และสเก็ตการเคลื่อนไหว
แบบ คร่ าวๆ เพื่อให้เห็นท่าทางการแสดงของตัวละครว่าจะเคลื่อนไหวในลักษณะใด วิธีน้ ีมีขอ้ ดีคือ
สามารถกาหนดการเคลื่อนไหวได้เป็ นส่ วนๆ สามารถทาความเข้าใจและตรวจสอบได้ง่ายหากเกิด
ข้อผิดพลาดและช่วยให้การทางานเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว แต่ขอ้ เสี ยของการทางานด้วยวิธีน้ ีคือ จะได้
ลักษณะการเคลื่อนไหวที่ขาดความยืดหยุน่ และลูกเล่นต่างๆ ขั้นตอนการทาแอนิ เมชันทั้งสองวิธีมี
ทั้งข้อดีและข้อเสี ย จะต้องพิจารณาเลือกใช้ตามความ เหมาะสม แต่ในการทางานวิธีที่ดีที่สุดก็คือ
การประยุกต์ใช้ท้ งั 2 วิธีการทางานเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทาให้ ผลงานออกมาดูน่าสนใจ โดยอาจเริ่ มต้น
ด้ว ยการท างานแบบ Pose to Pose ในการจัด ท่ า ทางหลัก ในท่ า สุ ด ท้าย เมื่ อจัด ท่ า ทางหลัก เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วก็จะเติมรายละเอียดในระหว่างช่วงคียต์ ่างๆ โดยใช้วิธีการทางานในรู ปแบบ Straight
Ahead Animation ดังแสดงในรู ปที่ 2.9
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รู ปที่ 2.9 การทาภาพเคลื่อนไหวแบบ Pose To Pose
(ที่มา: Richard Williams. (2001))
ทฤษฎีน้ ีผจู ้ ดั ทาได้นามาใช้ในการผลิตการ์ตูน ศึกษาถึงวิธีการเคลื่อนไหวของอนิเมชัน่ จัด
วางท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆของตัวละคร การจัดต่อกระดูกตัวละคร วางการเคลื่อนที่ของวัตถุใน
แต่ละเฟรมภาพ ให้การเคลื่อนไหวของท่าทางตัวละครเป็ นไปได้อย่างเป็ นธรรมชาติและสมจริ ง
เหมือนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ บางส่ วนของท่าทางการแสดงอารมณ์จาเป็ นที่จะต้องใช้การขยับ
ท่าทางแบบเกินจริ ง เพื่อให้เกิดความรู ้สึกได้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ของตัวละครได้ชดั เจน และถือ
เป็ นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการ์ตูนอนิเมชัน่
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2.2 แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับการผลิตสื่ อสาหรับเด็ก
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตสื่ อสาหรับเด็กในช่วงปฐมวัย เพื่อศึกษา
ถึงสื่ อการเรี ยนรู ้ของเด็ก และประโยชน์ของสื่ อการสอน โดย อาจารย์คุณหญิงเบญจา แสงมลิ, ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประดินนั ท์ อุปรมัย และ อาจารย์วีณา ประชากูล กล่าวไว้วา่
2.2.1 สื่ อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
- เป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่ องราวสาระความรู ้จากครู สู่เด็ก
- เป็ นสิ่ งที่ทาให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง
- เป็ นสิ่ งที่ทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์
- เป็ นสิ่ งที่ทาให้เด็กเข้าใจเรื่ องยากๆด้วยความง่ายดาย
- เป็ นสิ่ งที่ทาให้เด็กเกิดการค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง
2.2.2 สาเหตุทตี่ ้ องใช้ สื่อการสอน
- ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ที่เป็ นจริ ง
- ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนถึงสิ่ งที่มีปัญหา เกี่ยวกับขนาด กาลเวลา และ
ระยะทาง
- ช่ วยเร้ าและกระตุน้ ความสนใจ ทัศนคติ ที่ดีของผูเ้ รี ยน ช่ วยให้เรี ยนได้ง่าย
รวดเร็ ว และ เพลิดเพลิน
- ช่วยแสดงกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ดว้ ยพูด
- สร้างโอกาสให้เด็กมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
- ช่วยให้เรี ยนได้มากขึ้นในเวลาที่นอ้ ยลง
- ช่วยให้มีความทรงจาต่อสิ่ งที่เรี ยนได้นาน และนาไปใช้ได้ดีกว่า
2.2.3 คุณค่ าของสื่ อการสอน จาแนกเป็ นรายด้านได้ 3 ข้อ
1. คุณค่าด้านวิชาการ
- ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดประสบการณ์ตรง
- ทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ดีกว่าและมากกว่า
- ส่ วนเสริ มด้านความคิด และการแก้ปัญหา
- ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ถูกต้อง และจาเรื่ องราวได้มาก
- ช่วยเร่ งในการเรี ยนรู ้ ทักษะ ทุกด้าน
2. คุณค่าด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
- ทาให้เกิดความสนใจ และต้องเรี ยนรู ้ในสิ่ งต่าง ๆ มากขึ้น
- ทาให้เกิดความคิดรวบยอดเป็ นเพียงอย่างเดียว
- เร้าความสนใจ ทาให้เกิดความพึงพอใจ และยัว่ ยุให้กระทากิจกรรม
ด้วยตนเอง
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3. คุณค่าด้านเศรษฐกิจการศึกษา
- ช่วยให้ผเู ้ รี ยนที่เรี ยนช้าเรี ยนได้ดีข้ ึน
- ประหยัดเวลาในการทาความเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ
- ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้เหมือนกันครั้งละหลาย ๆ คน
- ช่วยขจัดปัญหาเรื่ องเวลา สถานที่ ขนาดและระยะทาง
จาก ส านัก รณรงค์สื่ อ สารสาธารณเพื่ อ สั ง คม (สสส.) กล่ า วว่ า สื่ อ เด็ ก ยัง มี ผ ลในเชิ ง
พัฒนาการเรี ยนรู ้ทางสมอง ทางทักษะที่จะใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมในสังคม เรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้ง
การท าให้เ ด็ก มี ค วามอดทนและมี ความกล้า ที่ ฝ่ าฟั น อุ ปสรรคความยากทั้ง หลาย หากจะพูด ถึ ง
ความสาคัญแล้ว แยกออกได้ดงั นี้
1. สื่ อ มีประโยชน์ในแง่ที่เป็ นเครื่ องมือเสริ มสร้างพัฒนาการการเรี ยนรู ้ของเด็ก สื่ อ
เด็กจะช่วยทาให้เด็กได้เรี ยนรู ้โลกกว้าง เรี ยนรู ้ความเป็ นไปของโลก
2. เป็ นเพื่อนเด็ก ทุกวันนี้ในสังคมที่เติบโตเร่ งรัด เด็กไม่มีโอกาสอยูก่ บั พ่อแม่ สื่ อที่ดี
จะเป็ นเพื่อนเด็กได้
แต่ถึงอย่างไร ต้องยอมรับว่าจาเป็ นต้องมีการควบคุมการนาเสนอของสื่ อ นัน่ ก็เพราะว่าเด็ก
ใช้สื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ จึงจาเป็ นต้องช่วยกันส่ งเสริ มให้สื่อเด็กมีคุณภาพ เหมาะสาหรับพัฒนาการ
และสอดคล้องกับชีวิตของเด็ก
ในปั จจุบนั นั้นสื่ อเด็กที่ปรากฏว่าในรายการโทรทัศน์ แม้จะพยายามบอกว่าเป็ นรายการเด็ก
แต่เนื้ อหาและความเป็ นจริ งไม่สอดคล้องกับพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็ก เพราะมีภาพการใช้ความ
รุ นแรง และเป็ นรายการที่ผใู ้ หญ่ทาให้เด็กดู จึงไม่สอดคล้องกับการเติบโตของเด็กจริ งๆ
หากเปรี ยบเทียบสื่ อเด็กในโทรทัศน์ของประเทศไทยกับต่างประเทศแล้วจะเป็ นคนละอย่าง
เลย เช่น ประเทศอังกฤษ จะมีการส่ งเสริ มสื่ อเด็กอย่างจริ งจัง โดยมีช่องสาหรับเด็กเล็กและเด็กวัยรุ่ น
มิใช่มีแต่สื่อโทรทัศน์หรื อวิทยุกระจายเสี ยง แต่ยงั มีสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อินเตอร์เน็ต
เกมออนไลน์ ถึงแม้เกมเหล่านั้นจะมีประโยชน์ในแง่กระตุน้ ในเรี ยนรู ้ แต่เป็ นสื่ อที่ตอ้ งควบคุม สื่ อ
เด็กไม่ได้มีเฉพาะโทรทัศน์ วิทยุ แต่มีทางเลือกอื่นอีกมากมาย ดังนั้นควรจะต้องส่ งเสริ มให้เด็กเข้า
มาเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง มีส่วนร่ วมเปิ ดพื้นที่ให้เด็กเข้ามาทาเอง
เพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ผจู ้ ดั ทาได้นามาศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการทาสื่ อการสอนสาหรับ
เด็ก ทั้งในด้านเนื้อหา ความหมาย ประโยชน์ และความจาเป็ นของสื่ อการเรี ยนรู ้หรื อสื่ อการสอนใน
ปั จจุบนั ให้เหาะกับการพัฒนาในหลายๆด้านกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของเด็กและสอดคล้องกับชีวิตของ
เด็ก ให้เด็กได้สนุกสนานในการอยากเรี ยนสิ่ งต่างๆผ่านสื่ อการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
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2.3 หลักและทฤษฏีการสื่ อสาร
2.3.1 ความหมายของการสื่ อสาร
จากการที่ผูจ้ ดั ทาค้นคว้า ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้แง่มุมเกี่ยวกับความหมาย
ของการสื่ อสารไว้ในหลายแง่มุม เช่น
- จอร์ จ เอ มิลเลอร์ กล่าวว่า “การสื่ อสารเป็ นการถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึ่ งไปยัง
อีกที่หนึ่ง”
- จอร์ จ เกิร์บเนอร์ กล่าวว่า “การสื่ อสารเป็ นการแสดงกริ ยาสัมพันธ์ทางสังคมโดย
ใช้สัญลักษณ์ และ ระบบสาร”
- วิลเบอร์ ชแรมส์ กล่าวว่า “การสื่ อสารเป็ นการมีความเข้าใจร่ วมกันต่อเครื่ องหมาย
ที่แสดงข่าวสาร”
ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่า การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากบุคคลฝ่ ายหนึ่ งที่เรี ยกว่า “ผู ้
ส่ ง สาร (Sender)” ส่ ง “สาร(Message)” ไปยัง บุ ค คลอี ก ฝ่ ายหนึ่ งที่ เ รี ยกว่ า “ผู ้รั บ สาร
(Reciever)” โดยผ่าน “ช่องทางการสื่ อสาร (Channel)” โดยเรี ยกสั้นๆว่า “SMCR”
2.3.2 วัตถุประสงค์ ของการสื่ อสาร
การสื่ อสารในชี วิตของแต่ละบุคคลนั้นล้วนมีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป
และส่ งผลต่อการดาเนิ นชีวิตได้คือ ทาให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ทาให้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้น และ สร้ างความสัมพันธ์ทางสังคม ทาให้เกิ ดการแสดงออก ทาให้การพักผ่อน
หย่อนใจ ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทาให้เกิดกาลังใจ
2.3.3 ประเภทของการสื่ อสาร
การสื่ อสารแบ่งออกเป็ น 7 ประเภทคือ
1. การสื่ อสารภายในบุ ค คล ( Intrapersonal Communication) การคิ ด หรื อ
จินตนาการกับตัวเอง เป็ นการคิดไตร่ ตรองกับตัวเองก่อนที่จะมีการสื่ อสาร
ประเภทอื่นต่อไป (การฝัน, การนึกคิด, คานึง)
2. การสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) การที่บุคคลตั้งแต่
2 คนขึ้ นไปมาท าการสื่ อสารกั น อย่ า งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เช่ น การพู ด คุ ย
ปรึ กษาหารื อในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง (พูดคุยทัว่ ๆไประหว่างบุคคล2คน)
3. การสื่ อสารภายในกลุ่มย่อย ((Small-group) Communication) การสื่ อสารที่มี
บุคคลร่ วมกันทาการสื่ อสารเพื่อทากิจกรรมร่ วมกันแต่จานวนไม่เกิน 25 คน
เช่นชั้นเรี ยนขนาดเล็ก ห้องประชุมขนาดเล็ก (การสื่ อสารภายในห้องเรี ยน, ใน
กลุ่มเพื่อน, ที่ทางาน)
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4. การสื่ อสารกลุ่มใหญ่ (Large-group Communication) การสื่ อสารระหว่างคน
จานวนมาก (เช่นภายในห้องประชุ มใหญ่ โรงภาพยนตร์ โรงละคร ชั้นเรี ยน
ขนาดใหญ่)
5. การสื่ อสารภายในองค์กร (Organization Communication) การสื่ อสารระหว่าง
สมาชิ กภายในหน่ วยงาน เพื่อปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จลุล่วง (การพูดคุยกับเพื่อน
ร่ วมงาน, การประสานงานร่ วมกัน, การประชุมงาน)
6. การสื่ อสารมวลชน (Mass Communication) การสื่ อสารกับคนจานวนมากใน
หลายๆพื้ น ที่ พ ร้ อ มกั น โดยใช้ สื่ อ มวลชนเช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์เป็ นสื่ อกลาง (ปั จจุบนั มีสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามา
ด้วย) เหมาะสาหรับการส่ งข่าวสารไปยังผูค้ นจานวนมากๆในเวลาเดียวกัน
7. การสื่ อ สารระหว่ า งประเทศ (International Communication) การสื่ อ สาร
ระหว่างบุคคลที่มีความแตกต่างกันใน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมการเมืองและ
สังคม เช่ นการสื่ อสารทางการทูต การสื่ อสารเจรจาต่อรองเพื่อการทาธุ รกิ จ
(การเจรจาธุรกิจ, การเจรจาระหว่างการเมืองเป็ นต้น)
2.3.4 ประสิ ทธิภาพของการสื่ อสาร (SMCR)
ตามองค์ประกอบของการสื่ อสาร ทาให้เห็ นว่ามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพของการสื่ อสารได้ ดังนั้นจึงควรต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง
เพื่อช่วยในการวางแผนการสื่ อสาร โดยสามารถศึกษาได้จากแบบจาลองการสื่ อสารต่างๆ
ดังนี้
แบบจาลองพื้นฐานทางการสื่ อสาร เป็ นแผนภาพที่ใช้อธิ บายการสื่ อสารอย่างง่าย
ๆ บางแบบก็มีความยุ่งเหยิงซับซ้อน บางแบบอธิ บายปั จจัยในตัวคน บางแบบก็อธิ บาย
ความสัมพันธ์ของคนกับสังคมหรื อสิ่ งแวดล้อม หรื อบางแบบก็มองอิทธิ พลของสังคมต่อ
การกระทาการสื่ อสารของคน แต่อย่างไรก็ตามแบบจาลองแต่ละแบบก็มีจุดมุ่งหมายในการ
อธิ บายกระบวนการสื่ อสารที่แตกต่างกันเพราะแบบจาลองก็คือ คาอธิ บายตัวทฤษฎี โดย
พยายามทาให้ง่ายและสามารถพิสูจน์ให้เห็ นจริ งได้ สามารถกาหนดทางเลื อกของการ
คาดคะเนพฤติกรรม หรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารในอนาคตได้ นอกจากนี้ ยงั
สามารถนาไปประยุกต์ได้ เป็ นคาอธิ บายของกระบวนการสื่ อสารโดยทัว่ ๆ ไปได้ โดย
ไม่ได้เจาะจงว่าเป็ นกระบวนการสื่ อสารประเภทใด แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องคานึงถึงก็คือว่า แต่
ละทฤษฎี หรื อแบบจาลองนั้นไม่สามารถจะอธิ บายกระบวนการสื่ อสารทั้งหมดได้อย่าง
สมบูรณ์ แต่ตอ้ งอาศัยทฤษฎีหลาย ๆ ทฤษฎีมาช่วยอธิ บายเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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แบบจาลองการสื่ อสารที่จะกล่าวในที่น้ ี จะมีเพียง 5 แบบจาลอง จากหลาย ๆ แบบจาลองที่
เป็ นแบบจาลองหรื อทฤษฎีการสื่ อสารขั้นพื้นฐานที่สาคัญ ๆ ดังนี้
1. แบบจาลองการสื่ อสารขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของแชนนันและวีเวอร์
แชนนัน (C. Shannon) และวีเวอร์ (W. Weaver) ได้สร้างแบบจาลอง การสื่ อสาร
ขั้นพื้นฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2492 ซึ่ งถือเป็ นแบบจาลองที่รู้จกั กันแพร่ หลายในวงการสื่ อสารยุค
เริ่ มต้นในชื่ อว่า แบบจาลองการสื่ อสารเชิ งทฤษฎีคณิ ตศาสตร์ (The Mathematical Theory
of Communication) ที่ ชื่อเป็ นแบบนี้ เพราะผูค้ ิ ดค้น แบบจาลองที่ ชื่อว่า แชนนัน เป็ นนัก
คานวณด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเขาคิดค้นขึ้นเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในงานด้าน
การสื่ อสารทางโทรศัพท์ในประเด็นที่ว่า การติดต่อสื่ อสารประเภทใดจึงจะทาให้
จานวนของสัญญาณมีได้มากที่สุด และสัญญาณที่ถ่ายทอดไปจะถูกทาลายโดยสิ่ งรบกวน
มากน้อยเพียงไรนับแต่เริ่ มส่ งสัญญาณไปจนถึงผูร้ ับ
แบบจาลองการสื่ อสารประเภทนี้ เป็ นแบบจาลองการสื่ อสารที่พยายามเอาวิชาการ
หรื อทฤษฎีทางด้านคณิ ตศาสตร์มาอธิบายถึงกระบวนการหรื อปรากฏการณ์ทางการสื่ อสาร
การสื่ อสารตามแนวความคิดของแชนนัน และเพื่อนร่ วมงานที่ชื่อว่า วีเวอร์น้ นั เป็ น
แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารทางเดียวในเชิ งเส้นตรง คือ ถือว่าการสื่ อสารเกิดขึ้นจาก
การกระทาของผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสารเพียงฝ่ ายเดียว ซึ่ งองค์ประกอบของการกระทาการ
สื่ อสารตามแบบจาลองของแชนนันและวีเวอร์ มีดว้ ยกัน 6 ประการ ดังแสดงในรู ปที่ 2.10
ดังนี้

รู ปที่ 2.10 แบบจาลองการสื่ อสารตามแนวคิดของแชนนัน และวีเวอร์
จากแบบจาลองนี้ จะเห็ นได้ว่า "แหล่งสารสนเทศ" จะทาหน้าที่ สร้ างสารหรื อ
เนื้อหาข่าวสารซึ่งอาจเป็ นรู ป คาพูด ข้อเขียน ดนตรี หรื อ รู ปภาพ เป็ นต้น ซึ่งสารนี้จะถูกสื่ อ
ออกไป โดยสารนั้นจะถูกสร้ างขึ้นเป็ นสัญญาณโดย "ตัวถ่ายทอด" หรื อ "ตัวแปลสาร"
สัญญาณนี้ จะถูกปรับเปลี่ยนโดยเหมาะกับ "ทางติดต่อ" หรื อ "ผ่านช่องสาร" ไปถึง "ผูร้ ับ"
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หน้าที่ของ "ผูร้ ับ" จะแปลงสัญญาณที่ได้รับกลับมาเป็ นสาร แสดงว่า "สาร" ไปถึงจุดหมาย
ปลายทางของการสื่ อสาร
ตัวอย่าง เช่น นาย ก. แหล่งสารสนเทศ ส่ งเนื้ อหาข่าวสารเป็ นคาเขียนโดยส่ งผ่าน
เครื่ องส่ งหรื อตัวแปลสารหรื อตัวถ่ายทอด แปลงคาเขียนเป็ นสัญญาณ เช่น สัญญาณโทร
เลข โทรสารส่ งผ่านช่องสารโดยสัญญาณนั้น จะต้องเหมาะสมกับช่องสารด้วยก่อนไปสู่
จุดมุ่งหมายปลายทาง โดยผ่านสัญญาณนั้นมาที่เครื่ องรับทางฝ่ ายผูร้ ับ เพื่อแปลงสัญญาณ
กลับมาเป็ นเนื้ อหาของสาร (คาเขี ย น) อี ก ครั้ งหนึ่ ง แล้ว จึ งส่ งไปยังจุ ด หมายปลายทาง
(สมมตินาย ข. เป็ นผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารรับทราบสารดังกล่าว) ซึ่ งอาจเกิดอุปสรรคหรื อเสี ยง
รบกวนหรื อสิ่ งรบกวนได้ในขบวนการของช่ องทางการสื่ อสาร แล้วแต่กรณี ๆ ไป เช่ น
กรณี โทรสารที่ ส่งผ่านมาทางสัญญาณโทรศัพท์ ผูส้ ่ งอาจส่ งมาจานวน 5 หน้า แต่ผูไ้ ด้รับ
อาจได้รับเพียง 4 หน้า อุปสรรคอาจเกิดจากปัญหาของสัญญาณ หรื อ จากการส่ งถึงฝ่ ายสาร
บรรณ ก่ อนถึ งตัว ผูร้ ั บแล้วจ านวนหน้าอาจหายไป 1 หน้าก็เป็ นได้ ดังนั้น จึ งต้องมี ก าร
ติดต่อสื่ อสารกลับไปยังผูส้ ่ งสารใหม่ เพื่อให้ส่งเนื้ อหาของสารหน้าที่ขาดหายไปมาใหม่
(ตามกระบวนการเดิมข้างต้น) แต่สิ่งที่ควรคานึ งถึงก็คือ การลดอุปสรรคทางการสื่ อสารนี้
อาจทาให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น แต่ในขณะเดี ยวกัน สิ่ งที่ กระทาในการลด
อุปสรรคทางการสื่ อสารนี้ อาจทาให้ตอ้ งเสี ยเวลา เสี ยค่าใช้จ่าย หรื อทาให้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ
ส่ งออกไปยังผูร้ ับลดน้อยลงได้ ในครั้งหนึ่ง ๆ เช่น ในกรณี ขา้ งต้นที่ตอ้ งมีการติดต่อกลับไป
ยังผูส้ ่ งสารใหม่ เพื่อจัดส่ งข้อมูลหน้าที่ขาดหายไป ส่ วนกรณี หลังการส่ งข้อมูลซ้ า ๆ ใน
ช่องทางของการโทรสาร (Fax) จะทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หรื อถ้าหากมีการกาหนดใน
การส่ งสัญญาณแต่ละครั้งว่ากี่หน้า ก็จะทาให้ส่งข้อมูลออกไปได้นอ้ ยลง
แบบจาลองการสื่ อสารเชิ งคณิ ตศาสตร์ ของแชนนัน และวีเวอร์ น้ ี ถื อได้ว่าเป็ น
ต้นแบบแห่งความคิดและกระตุน้ ให้นกั วิชาการคิดค้นแบบจาลองการสื่ อสารมากยิง่ ขึ้น
2. แบบจาลองการสื่ อสารตามแนวคิดของเบอร์โล
เดวิด เค เบอร์ โล (David K. Berlo) เสนอแบบจาลองการสื่ อสารไว้ เมื่อปี พ.ศ.
2503 โดยอธิบายว่า การสื่ อสารประกอบด้วยส่ วนประกอบพื้นฐานสาคัญ 6 ประการ คือ
1. ต้นแหล่งสาร (communication source)
2. ผูเ้ ข้ารหัส (encoder)
3. สาร (message)
4. ช่องทาง (channel)
5. ผูถ้ อดรหัส (decoder)
6. ผูร้ ับสาร (communication receiver)
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จากส่ ว นประกอบพื้ น ฐานส าคัญ 6 ประการนั้ น เบอร์ โ ล ได้ น าเสนอเป็ น
แบบจาลองการสื่ อสารที่รู้จกั กันดีโดยทัว่ ไปว่า “แบบจาลอง SMCR ของเบอร์ โล” (Berlo's
SMCR Model) โดยเบอร์โลได้รวมต้นแหล่งสารกับผูเ้ ข้ารหัสไว้ในฐานะต้นแหล่งสารหรื อ
ผูส้ ่ งสาร และรวมผูถ้ อดรหัสกับผูร้ ับสารไว้ในฐานะผูร้ ับสาร แบบจาลองการสื่ อสารตาม
แนวคิดของเบอร์โลนี้ จึงประกอบไปด้วย S (Source or Sender) คือ ผูส้ ่ งสาร M (Message)
คือ สาร C (Channel) คือ ช่องทางการสื่ อสาร R (Receiver) คือ ผูร้ ับสาร ดังแสดงในรู ปที่
2.11

รู ปที่ 2.11 แบบจาลองการสื่ อสารตามแนวคิดของเดวิด เค เบอร์โล
(แบบจาลองการสื่ อสาร S M C R)
จากแบบจาลองการสื่ อสารตามแนวคิดของเบอร์ โลข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า ผูส้ ่ ง
สาร (Source or S) คือ ผูเ้ ริ่ มต้นการสื่ อสาร ทาหน้าที่ในการเข้ารหัส ซึ่งผูส้ ่ งสารจะทาหน้าที่
ในการสื่ อสารได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติต่างๆ 5 ประการคือ
1. ทั ก ษะในการสื่ อสาร เช่ น ความสามารถในการพู ด การเขี ย น และ
ความสามารถในการคิดและการใช้เหตุผล เป็ นต้น
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2. ทัศนคติ หมายถึง วิธีการที่บุคคลประเมินสิ่ งต่างๆ โดยความโน้มเอียงของ
ตนเองเพื่อที่จะเข้าถึงหรื อเป็ นการหลีกเลี่ยงสิ่ งนั้นๆ เช่น ทัศนคติต่อตนเอง ต่อ
หัวข้อของการสื่ อสาร ต่อผูร้ ับสาร ต่อสถานการณ์แวดล้อมขณะนั้น เป็ นต้น
3. ความรู ้ หมายถึง ความรู ้ของผูส้ ่ งสาร ในเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ บุคคล
หรื อกรณี แวดล้อมของสถานการณ์การสื่ อสารในครั้งหนึ่ งๆ ว่ามีความแม่นยา
หรื อถูกต้องเพียงไร
4. ระบบสังคม ซึ่ งจะเป็ นตัว ก าหนดพฤติ ก รรมการสื่ อสารของบุ คคล เพราะ
บุคคลจะขึ้นอยูก่ บั กลุ่มทางสังคมที่ตนเองอยูร่ ่ วมด้วย
5. ระบบวัฒนธรรม หมายถึง ขนบธรรมเนี ยม ค่านิ ยม ความเชื่ อ ที่เป็ นของตัว
มนุษย์ในสังคม และเป็ นตัวกาหนดที่สาคัญในการสื่ อสารด้วย เช่น การสื่ อสาร
ระหว่ า งบุ ค คลต่ า งวัฒ นธรรมกัน อาจประสบความล้ม เหลวได้เ นื่ อ งจาก
ความคิดและความเชื่อที่มีไม่เหมือนกันระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
ในแง่ ข องสาร (Message or M) นั้น เบอร์ โ ล หมายรวมถึ ง ถ้อ ยค า เสี ย ง การ
แสดงออกด้ว ยสี ห น้า อากัป กิ ริ ย าท่ า ทาง ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น ในขณะที่ เ ป็ นผูส้ ่ ง สาร ถ้า
ความหมายเป็ นทางการ ก็คือ ผลผลิตทางกายภาพที่เป็ นจริ งอันเกิดจากผลการเข้ารหัสของผู ้
ส่ งสารนัน่ เอง ตามความคิดของเบอร์โลนั้น สารมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ
1. รหัสของสาร (message code) เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง หรื อรหัส
อื่นๆ
2. เนื้อหา (content)
3. การจัดสาร (treatment) คือ วิธีการที่ผสู ้ ่ งสารเลือกและจัดเตรี ยมเนื้อหาของสาร
เช่น การใช้ภาษา ไวยากรณ์ ศัพท์ รวมถึง คาถาม คาอุทาน ความคิดเห็น เป็ น
ต้น สารที่ถูกจัดเตรี ยมไว้ดี จะทาให้เกิดการรับรู ้ความหมายในผูร้ ับสารได้
ส่ วนช่ องทาง (Channel or C) ช่ องทาง ซึ่ งเป็ นพาหนะนาสารไปสู่ ผูร้ ับสาร และ
ตามทัศนะของเบอร์โล ทางติดต่อหรื อช่องทางที่จะนาสารไปสู่ ประสาทรับความรู ้สึกทั้ง 5
ประการของมนุษย์ ได้แก่
1. การเห็น
2. การได้ยนิ
3. การสัมผัส
4. การได้กลิ่น
5. การลิ้มรส
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ประการสุ ด ท้า ยในด้า นของผู ้รั บ สาร (Receiver or R) นั้ น ก็ จ าเป็ นจะต้อ งมี
คุณสมบัติดา้ นต่างๆ 5 ประการ เช่ นเดี ยวกับผูส้ ่ งสาร คือ ทักษะในการสื่ อสาร ทัศนคติ
ความรู ้ ระบบสังคมและระบบวัฒนธรรม
2.3.5 ทฤษฎีการสื่ อสาร
ทฤษฎีการสื่ อสาร (Communication Theory) กระบวนการเรี ยนการสอน มีลกั ษณะ
เป็ นการสื่ อสารอย่างหนึ่งซึ่งอาศัยการรับรู ้นาไปสู่ การสื่ อความหมาย ไม่ว่าการสื่ อสารจะมี
ความยากง่าย หรื อซับซ้อนเพียงใด ลาดับการสื่ อสารจะคล้ายๆ กัน ความมุ่งหมายของการ
สื่ อสารย่ อ มต้ อ งการความเข้ า ใจตรงกั น ระหว่ า งผู ้สื่ อสารและผู ้รั บ เป็ นพื้ น ฐาน
นอกเหนื อ ไปจากนั้น ยัง ต้อ งการผลการปฏิ บ ัติ ข องผูร้ ั บ ตามที่ ต ้อ งการ และ การปรั บ
ปฏิกิริยาของผูร้ ับ เพื่อปรับปรุ งระบบการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป ดังนั้น การเสนอ
ข้อความรู ้ต่างๆ ให้ผเู ้ รี ยนย่อมต้องการผลดุจเดียวกันกับการสื่ อสารในการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาจาเป็ นจะต้องทาความเข้าใจระบบการสื่ อสาร แหล่งสื่ อหรื อ
วัส ดุ วิ ธีก ารที่ เ หมาะสมภายในขอบเขตของสื่ อ สภาวะของผูส้ อนและผูเ้ รี ย น รวมทั้ง
ปั จ จัย พื้ น ฐานต่ า งๆ และสิ่ ง แทรกซ้ อ น เป็ นการปฏิ บ ัติ ที่ มุ่ ง ให้ ก ารเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิภาพ
2.3.6 การสื่ อสารมวลชน
การสื่ อสารมวลชน เป็ นกระบวนการส่ งข่าวสาร ความรู ้สึกนึกคิด ไปยังคนจานวน
มาก ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Mass Communication
Mass หมายถึง มวลชน หรื อประชาชนผูร้ ับสารทัว่ ไป ซึ่ งมีจานวนมาก ส่ วนคาว่า
Communication หมายถึง การสื่ อสารหรื อการสื่ อความหมาย ดังนั้นความหมายโดยทัว่ ไป
ของการสื่ อสารมวลชน จึงหมายถึงการสื่ อสารหรื อการสื่ อความหมายระหว่างกลุ่มบุคคล
หรื อองค์กรหนึ่ง กับ ประชาชนทัว่ ไป เป็ นกระบวนการสื่ อสารที่มีความซับซ้อน เนื่ องจาก
มีองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องหลายอย่าง มีปริ มาณของข่าวสารมาก จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือ
บุคลากร หรื อสื่ อ (Media) ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งเพียงพอ ที่จะนาข่าวสารไปถึงผูร้ ับจานวน
มาก สื่ อที่ใช้เป็ นตัวกลางในการส่ งข่าวสารของการสื่ อสารมวลชน จึงเรี ยกว่า สื่ อมวลชน
(Mass Media)
พจนานุ กรมการสื่ อสารมวลชน ให้ความหมายของการสื่ อสารมวลชนไว้ โดย
สรุ ปว่า การสื่ อสารมวลชน เป็ นแบบหนึ่ งของการสื่ อสาร สามารถกระจายเรื่ องราวความรู ้
เปิ ดเผยไปสู่ คนส่ วนใหญ่ ซึ่ งมีลกั ษณะไม่เหมือนกัน และไปถึงผูร้ ับพร้อมกัน มีบทบาท
สาคัญในการกาหนดแนวโน้มทางวัฒนธรรมของมวลชน คาว่า ” การสื่ อสารมวลชน” และ
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คาว่า ” สื่ อมวลชน” มีความหมายที่แตกต่างกัน คือ การสื่ อสารมวลชน เป็ นกระบวนการ
หรื อวิธีของการสื่ อสาร ที่รวมองค์ประกอบของการสื่ อสารทั้งหมด ส่ วนสื่ อมวลชนนั้น
หมายถึง สื่ อหรื อช่องทาง ที่ใช้ในการสื่ อสารมวลชน อันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์
วารสาร นิ ตยสาร ฯลฯ ซึ่ งเป็ นเพียงองค์ประกอบหนึ่ งของการสื่ อสาร (ปรมะ สตะเวทิน
2526 : 126 – 127 ) การใช้คาสองคานี้บางครั้งคนทัว่ ไปใช้ในความหมายอย่างเดียวกัน โดย
ถื อว่า สื่ อสารมวลชน นั้น มิ ใช่ เ พีย งสื่ อหรื อช่ องทางในการสื่ อสารเพีย งอย่างเดี ยว แต่
หมายถึ ง ระบบของสื่ อทั้ง หมด เช่ น บุ ค ลากร อัน ได้ แ ก่ นั ก จั ด รายการ ผู ้สื่ อข่ า ว
นักหนังสื อพิมพ์ รวมไปถึง ช่องทางของการสื่ อสาร ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์
ฯลฯ ด้วย คณะกรรมการราชบัณฑิตยสถาน ได้อนุโลมให้ใช้คาสองคานี้แทนกันได้ (อนันต์
ธนา อังกินนั ทน์ และ เกื้อกูล คุปรัตน์ 2532 : 7)
2.3.7 ลักษณะของการสื่ อสารมวลชน
ความเจริ ญ ก้า วหน้า ของการสื่ อ สารในปั จ จุ บ ัน ส่ ง ผลให้มี สื่ อ และวิ ธี ก ารส่ ง
ข่าวสารไปสู่ ประชาชน เพิ่มขึ้นหลายรู ปแบบ เช่ น การใช้วิทยุสื่อสาร โทรสาร วิดีทศั น์
คอมพิวเตอร์ การสื่ อสารผ่านดาวเทียม เป็ นต้น ทาให้เกิ ดความสับสนว่า การสื่ อสารใน
รู ป แบบต่ า งๆ เหล่ า นั้น รู ป แบบใดเป็ นการสื่ อ สารมวลชน และรู ป แบบใดไม่ ใ ช่ ก าร
สื่ อสารมวลชน สื่ อที่โดยทัว่ ไปถือว่าเป็ นสื่ อมวลชน ในบางสถานการณ์ก็ไม่ถือว่าเป็ นการ
สื่ อสารมวลชน เช่น การฉายภาพยนตร์ตามโรงภาพยนตร์ทวั่ ไป เป็ นการสื่ อสารมวลชน แต่
การฉายภาพยนตร์สาหรับการเรี ยนการสอนตามโรงเรี ยน ไม่ถือว่าเป็ นการสื่ อสารมวลชน
การพิจารณาว่าการสื่ อสารรู ปแบบใดเป็ นการสื่ อสารมวลหรื อไม่ สามารถพิจารณา
ตัดสิ นได้จากลักษณะของการสื่ อสารมวลชนต่อไปนี้ คือ
1. เป็ นการสื่ อสารกับมวลชน
ผูร้ ับสารในการสื่ อสารมวลชน หมายถึงประชาชนทัว่ ไป ทุกเพศ ทุกวัย
ทุกระดับการศึกษาอาชีพ ซึ่ งเป็ นมวลผูร้ ับขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกัน และไม่
เป็ นที่ รู้จ ักกัน ระหว่างผูส้ ่ งกับผูร้ ั บ ครอบคลุมพื้นที่ ไ ม่จ ากัด ผูร้ ั บข่าวสารไม่ มี
ลักษณะที่กาหนดให้เฉพาะเจาะจงได้ว่า เป็ นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นักศึกษาที่นงั่ ฟัง
การบรรยายอยู่ในหอประชุม แม้ว่าจะมีจานวนมากเท่าใดก็ไม่ถือว่าเป็ นมวลชน
เพราะมีลกั ษณะเฉพาะว่าเป็ นกลุ่มนักศึกษา ผูช้ มการแสดงดนตรี จานวนมาก อาจ
กาหนดได้ว่าเป็ น กลุ่มวัยรุ่ น หรื อกลุ่มผูส้ นใจ การสื่ อสารกับคนจานวนมากที่ไม่
ทราบกลุ่ม ความสนใจ และจานวนที่แน่ชดั จึงเป็ นการยากที่จะคาดคะเนปฏิกิริยา
ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากมวลชนได้
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2. สื่ อสารโดยผ่านทางสื่ อ
ข่าวสารทุกอย่างจะถูกส่ งไปยังผูร้ ับ โดยผ่านทางสื่ อหรื อเครื่ องมือสื่ อสาร
ที่ มีลกั ษณะเป็ นสื่ อสาธารณะ คื อเป็ นการสื่ อสารที่ ไ ม่เ ป็ นส่ วนตัว และมี ความ
รวดเร็ ว เนื่ องจากผูร้ ับสารในการสื่ อสารมวลชน มีจานวนมาก ปริ มาณข่าวสารจึง
มากตามไปด้ว ย จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมื อการผลิ ตที่ ทนั สมัย มี ประสิ ทธิ ภ าพสู ง
กระบวนการผลิตจึงเป็ นแบบ Mass Product และใช้สื่อตลอดจนวิธีการส่ งข่าวสาร
ที่สามารถส่ งกระจายข่าวสารได้จานวนมาก และรวดเร็ วทันเวลา ซึ่งเรี ยกว่า Mass
Media ตัวอย่างเช่ น หนังสื อพิมพ์ จะใช้ระบบการพิมพ์ทนั สมัย มี เครื่ องจักร ที่
สามารถผลิ ต หนัง สื อ พิ ม พ์ไ ด้เ ป็ นจ านวนแสน ในเวลาเพี ย งชั่ว โมงเดี ย ว วิ ท ยุ
โทรทัศน์ ใช้เครื่ องมือผลิตรายการ และถ่ายทอดสัญญาณได้อย่างรวดเร็ ว เผยแพร่
ข่าวสารไปได้ทวั่ โลก
3. ข่าวสารเนื้อหาหลากหลาย
เนื่องจากมวลชนผูร้ ับข่าวสารมีความหลากหลาย เนื้อหาสาระของข่าวสาร
จึ งต้องจัดทาให้หลากหลาย ใช้ได้สาหรั บคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา
และอาชี พ จะเห็ น ได้จ ากในหนัง สื อ พิ ม พ์แ ต่ ล ะฉบับ น าเสนอเรื่ อ งราวหลาย
ประเภท สาหรับคนทุกกลุ่ม วิทยุ โทรทัศน์ ก็เช่นเดียวกัน ซึ่ งได้จดั รายการต่างๆ
โดยคานึ งถึงผูช้ มที่หลากหลาย ให้คนได้เลือกชมตามความสนใจ ลักษณะข่าวสาร
ของสื่ อมวลชนมีความไม่ยงั่ ยืน เหมือนสิ่ งของที่ใช้หมดไป เพราะมีจุดประสงค์ที่
จะให้รับข่าวสารทันที เมื่อเวลาผ่านไป ข่าวสารเก่าจะลดความสาคัญลงทันที และ
มีข่าวสารใหม่มาทดแทน
4. มีองค์กรหรื อสถาบัน
งานของสื่ อมวลชน เป็ นงานที่มีความซับช้อน ใช้บุคลาการจานวนมาก
และเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหลายฝ่ าย จึงต้องมีองค์กรหรื อหน่วยปฏิบตั ิงานที่
เป็ นระบบ การปฏิ บ ัติ ต ามบทบาทหน้า ที่ ข องสื่ อ มวลชน เป็ นสิ่ ง ที่ ต ้อ งส่ ง ผล
กระทบต่อบุคคล และสังคมโดยส่ วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การดาเนิ นกิจการ
สื่ อสารมวลชน จึงเป็ นเรื่ องขององค์กร หรื อสถาบันที่มีการควบคุม และรับผิดชอบ
ผล ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งบุ ค คลคนใดบุ ค คลหนึ่ งไม่ ส ามารถรั บ ผิ ด ชอบได้ เช่ น
หนังสื อพิมพ์ มีบริ ษทั ที่เป็ นเจ้าของเป็ นผูค้ วบคุม ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
หนังสื อพิมพ์โดยการควลคุ มดู แลของทางราชการ และยังมีกลุ่มสังคม สมาคม
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับ สิ ทธิ เสรี ภาพ จริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณของสื่ อมวลชนจาก
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การจัดประเภทสื่ อมวลชน และลักษณะต่างๆ ของการสื่ อสารมวลชนดังกล่าว
ข้างต้น จึงอาจสรุ ปได้ว่า การสื่ อสารมวลชน เป็ นการส่ งข่าวสาร ความรู ้สึกนึ กคิด
ที่ ห ลากหลาย จากองค์ก รหรื อ สถาบัน สื่ อ มวลชน ไปยัง ประชาชน โดยอาศัย
เครื่ องมือสื่ อสารมวลชน ได้แก่ วิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ หนังสื อ ภาพยนตร์
หนังสื อพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
2.3.8 ผู้รับข่ าวสาร
ผูร้ ั บข่าวสาร (Audience) ของการสื่ อสารมวลชน หมายถึ ง ประชาชนทัว่ ไป มี
จานวน ลักษณะ และพฤติกรรมไม่แน่นอน จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
ความสนใจได้ดงั นี้
แบบที่ 1 จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ การจัดแบ่งผูร้ ับข่าวสาร
ออกเป็ นกลุ่ม ตามลักษณะต่างๆ ที่สาคัญ คือ อายุ เพศ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และ
สังคม อาชี พ ถิ่นที่อยู่ โดยเชื่ อว่าผูร้ ั บข่าวสารที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย (พรทิพย์ วรกิจโภคาทร 2529
: 312-316)
1. อายุ เช่น เด็กเมื่อโตขึ้นจะใช้เวลาชมรายการโทรทัศน์มากขึ้นตามอายุ เมื่อเข้าสู่
วัยผูใ้ หญ่จะใช้เวลาสาหรับรับชมโทรทัศน์นอ้ ยลง และโดยทัว่ ไปการชักชวน
โน้มน้าวจิตใจคนอายุนอ้ ยจะทาได้ง่ายกว่าคนอายุมาก
2. เพศ เช่ น การศึกษาพบว่าวัยรุ่ นชายสนใจภาพยนตร์ สงคราม และจารกรรม
มากที่สุด หญิงสนใจภาพยนตร์วิทยาศาสตร์กา้ วหน้ามากที่สุด
3. การศึกษา เช่น บุคคลที่ยงิ่ มีการศึกษาสู งจะมีความสนใจในข่าวสารกว้างขวาง
และข่ า วสารต้อ งมี ห ลัก ฐาน เหตุ ผ ลสนับ สนุ น เพี ย งพอจึ ง จะเชื่ อ และผูม้ ี
การศึกษาสู งมักจะใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ มากกว่าสื่ อวิทยุ และโทรทัศน์ (ปรมะ สตะ
เวทิน 2526 : 109 – 110)
4. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การศึกษาพบว่า เด็กที่หัวหน้าครอบครัวมี
การศึกษาสู ง มีความพร้อมในการอ่านมากกว่าเด็กที่หวั หน้าครอบครัวมีระดับ
การศึกษาต่า (ทวี สุ รเมธี 2521 : บทคัดย่อ)
5. ถิ่นที่อยู่ เช่น การศึกษาพบว่า นักเรี ยนในกรุ งเทพมหานคร มีทกั ษะเบื้องต้น
ทาง การเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เท่า
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แบบที่ 2 จาแนกตามกลุ่มเป้าหมาย จาแนกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ผูร้ ับทัว่ ไป (General Audience) เป็ นผูร้ ับที่แต่ละคนมีลกั ษณะแตกต่างกันมาก
ทั้งในด้านตัวแปรทางประชากรศาสตร์ ความสนใจ ความเชื่ อ ค่านิ ยม ฯลฯ
คาดคะเนจานวนไม่ได้ พฤติกรรม ความสนใจการเลือกรับข่าวสารไม่แน่นอน
อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และไม่ทราบว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่ละคนรับ
ข่าวสารอย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่เป็ นบุคคลคนเดี ยว ไม่มีความสัมพันธ์
หรื อเกี่ ย วข้อง หรื อรู ้ สึกร่ ว มกัน ในข่าวสารใดข่าวสารหนึ่ ง ตอบสนองต่ อ
ข่าวสาร เป็ นของตัวเอง โดยไม่ถือเป็ นพวกเดี ยวกับใคร มี ขอ้ จากัดในการ
แสดงความคิดเห็ น ปฏิกิริยาการตอบสนองจึ งไม่ค่อยมีความหมายสาหรั บ
สื่ อมวลชนผูส้ ่ งข่าวสาร
2. ผูร้ ั บที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย (Target Audience) เป็ นกลุ่มผูร้ ั บที่ มีจานวนหลาย
กลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม มี ล ัก ษณะบางอย่ า ง หรื อหลายอย่ า งที่ เ หมื อ นกัน เช่ น
เหมือนกันโดยลักษณะทางประชากรศาสตร์ หรื อมี ความสนใจในข่าวสาร
ร่ วมกัน การที่มีความสนใจเหมือนกัน แม้จะอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายไม่รู้จกั กัน
แต่บุคคลเหล่านี้ก็เป็ นสมาชิกของกลุ่มผูร้ ับข่าวสารประเภทเดียวกัน เช่น กลุ่ม
ผูส้ นใจข่าวการเมือง กลุ่มผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์มติชน เป็ นต้น การแสดงความ
คิดเห็น หรื อปฏิกิริยาตอบสนองของผูร้ ับข่าวสารกลุ่มนี้ จะได้รับการยอมรับ
พิจารณาจากองค์กรสื่ อมวลชน และสาธารณชน
ทฤษฎีน้ ีผจู ้ ดั ทาเห็นว่าการสื่ อสารมีความสาคัญและเป็ นพื้นฐานของการมีปฏิกิริยา
ของมนุษย์ เพราะทฤษฎีการสื่ อสารจะช่วยสร้างความเข้าใจกับบุคคลแต่ละบุคคลให้ชดั เจน
ขึ้น เพราะการสื่ อสารก็เปรี ยบเหมือนเป็ นปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึ่ งในชี วิตประจาวันของ
มนุษย์ จึงจาเป็ นที่จะต้องศึกษาเพื่อการทาสื่ อออกมาให้สื่อสารกับผูช้ มในสิ่ งที่เนื้ อหาและ
วัตถุประสงค์การ์ตูนต้องการสื่ อสารให้ผชู ้ มในกลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจและรับรู ้
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2.4 เว็บไซต์ ที่เกีย่ วข้ อง
ผูศ้ ึกษาได้ทาการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องสาหรับเด็ก เนื่ องจากมีประโยชน์ต่อการจัดทา
โครงงานด้านข้อมูลเกี่ยวกับการจะทาสื่ อการสอนเด็กให้ได้เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถ
ใช้ข ้อ มู ล จากเว็บ ไซต์ มาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการด าเนิ น โครงงาน โดยการจัด ท าเป็ นการ์ ตู น
ภาพเคลื่อนไหวที่สอนเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

รู ปที่ 2.12 หน้าเว็บไซต์ของ KARN.TV โลกแห่งการเรี ยนรู ้ของเด็ก
http://karn.tv เป็ นเว็บไซต์ที่มีสาระน่ ารู ้สาหรับเด็กอนุ บาลจนถึงประถมต้น ที่จะสามารถ
ให้เ ด็ ก ๆ ได้เ ข้า มาศึ ก ษาหาความรู ้ ด้ว ยตัว เอง เพราะเว็บ ไซต์ที่ ไ ด้ค ัด กรองทุ ก อย่า งในเว็บ ให้
เหมาะสมสาหรับเด็ก โดยมีการสร้างตัวการ์ ตูนสมมติข้ ึนคือ ด.ช.กานต์ ที่จะทาให้เด็กได้เรี ยนรู ้ไป
พร้อมกับการได้เล่นอย่างสนุ กสนานตามประสาเด็ก ในวิชาต่าง อาทิ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
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รู ปที่ 2.13 ตัวอย่างวีดิโอสื่ อการสอน 1
( เพลงเด็กๆ สอนภาษาอังกฤษเรื่ อง สี color )
https://youtu.be/Ydiogdx02CI ( เพลงเด็กๆ สอนภาษาอังกฤษเรื่ อง สี color ) เป็ นคลิปสื่ อ
การสอน เกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษในเรื่ องของสี โดยใช้สื่อการสอนที่เป็ นการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ 2
มิติ ส่ วนของเนื้ อหาที่สอนดัดแปลงเป็ นเนื้ อเพลง ทาให้เด็กเกิ ดความสนุ กสนานในการเรี ยนการ
สอนมากขึ้นจากทานองของเพลง และง่ายต่อการจดจา
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รู ปที่ 2.14 ตัวอย่างวีดิโอสื่ อการสอน 2
( สี ภาษาอังกฤษ สอนคาศัพท์ให้เด็กๆเรี ยนรู ้ Learn Colors Vocabulary )
https://youtu.be/_RNpXAou7WQ ( สี ภ าษาอัง กฤษ สอนค าศัพ ท์ใ ห้ เ ด็ ก ๆเรี ย นรู ้ Learn
Colors Vocabulary ) เป็ นอีกคลิปสื่ อการสอนที่สอนเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่ องสี โดยสอน
จากรู ปสัตว์ที่เอามาทาเป็ นสี ต่างๆ ใช้การสอนคาศัพท์ดว้ ยการอ่านคาอ่านและแปล ดีต่อการฝึ กพูด
และเข้าใจได้ง่าย
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รู ปที่ 2.15 ตัวอย่างวีดิโอสื่ อการสอน 3
( การ์ตูน | เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค1 | ตอนสอนบวกเลขด้วยนิ้วมือ วิธีเสรี รมย์ )
https://youtu.be/k2_BjMu1pKQ คลิ ปสื่ อการสอนการ์ ตูน สอนบวกเลข “เจ้าแกละแสน
ฉลาด ภาค1 : การบวกเลขวิธีเสรี รมย์ดว้ ยนิ้ วมือ” เป็ นการ์ ตูนสาหรับสอนเด็กอนุ บาล เด็กประถม
เหมาะสาหรับสอนเด็กวัย 3 ขวบ ถึง 9 ขวบ โดยใช้หลักการเลขฐาน 5 คือนิ้วมือนั้นเอง จะช่วยสอน
ให้เด็กเข้าใจการบวกเลขอย่างง่ายได้ดียงิ่ ขึ้น การบวกเลขเป็ นพื้นฐานด่านแรกของประตูคณิ ตศาสตร์
แต่การสอนในปั จจุบนั ยังทาให้เด็ก และผูใ้ หญ่สับสนอยู่ "การบวกเลขวิธีเสรี รมย์ดว้ ยนิ้ วมือ" เป็ น
กุญแจดอกแรกที่ไขเข้าไปสู่ วิชาคณิ ตศาสตร์ ช่วยให้เด็กเข้าใจความฉลาดของคณิ ตศาสตร์ได้ชดั เจน
ขึ้น โดย อ.ธัญ เสรี รมย์
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รู ปที่ 2.16 หน้าวีดิโอสอนโปรแกรม Anime Studio Pro 9
( Anime Studio 9 & 9.5 Pro Tutorial (Moho) - Step by Step Tutorial )
https://youtu.be/99sCzC6wrDM เป็ นคลิปที่ผจู ้ ดั ทาได้ใช้ในการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โปรแกรม Anime Studio Pro 9 มีเนื้อหาที่ให้ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ ในโปรแกรม
รวมถึงเทคนิคขั้นพื้นฐานมากมายที่ใช้ในการผลิตอนิเมชัน่ ทั้งวิธีการสร้างเส้น การต่อกระดูก การ
ขยับกระดูกให้ตวั ละครทาท่าทางเคลื่อนไหว เป็ นต้น

