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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
เนื้ อหาในบทนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับเอกสาร ความหมายของทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
เพื่ อใช้ในการท าสื่ อโฆษณาแอนิ เมชันในรู ปแบบของโมชั นกราฟิ ก เพื่ อเป็ นแนวทางในการหา
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายและประชาสั ม พันธ์ สิ น ค้าให้ ก ับ บริ ษ ัท ซึ่ งช่ วยให้ โครงงานส าเร็ จตาม
วัตถุประสงค์
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1.

การ์ ตูนแอนิเมชั น
ในพจนานุ กรมฉบับ บัณฑิ ตยสถาน (2554) ให้ความหมายว่า การ์ ตูน คื อภาพล้อ ภาพตลก

อาจเขียนเป็ นภาพบุคคล หรื ออาจเขียนเป็ นภาพแสดงเหตุการณ์ ที่ผูเ้ ขียนตั้งใจล้อเลี ยนจะให้ดูรู้สึก
ขบขัน หนังสื อเล่าเรื่ องด้วยภาพเขียน ซึ่ งแบ่งหน้ากระดาษเป็ นช่องๆ มีคาบรรยายสั้นๆ อ่านง่าย เนื้ อ
เรื่ องมักเป็ นนิทานหรื อนวนิยาย
ปุณยวีร์ รุ จิปูริตานันท์ (2556) กล่าวว่า แอนิเมชัน (Animation) คือการนาเสนอภาพนิ่ ง
หลายๆ ภาพมาวางเรี ยงต่อกันแล้วค่อยๆ เล่ นที ละภาพอย่างต่อเนื่ องจะทาให้ภาพเคลื่ อนไหวที่ มี
ชีวติ ชีวา โดยการสร้างแอนิเมชันมีหลายแบบทั้ง 2D หรื อ 3D
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า การ์ ตู น นั้ นเป็ นภาพล้ อ เลี ย นสิ่ งต่ า งๆ ซึ่ งมัก ท ามาเป็ นนิ ท านส่ ว น
แอนิ เมชันนั้นคือการนามาทาภาพหลายๆ ภาพมาทาให้เคลื่อนไหวให้ตวั การ์ ตูนมีชีวิต บอกเล่าตาม
เรื่ อ งราวโดยใช้ ภ าพเคลื่ อ นไหวทางกิ ริ ย า การ์ ตู น แอนิ เมชั น จึ ง เป็ นการน าเสนอภาพการ์ ตู น
เคลื่อนไหวได้เล่นตามเนื้อเรื่ องของผูแ้ ต่ง
1.1 ส่ วนประกอบการทาแอนิเมชัน
ปุณยวีร์ รุ จิปูริตานันท์ (2556) อธิ บายว่า
1.1.1 การคิดเรื่ องราวของงานแอนิ เมชันกล่าวว่า การสร้างชิ้นงานแอนิ เมชันอันดับ
แรกต้องคิดเรื่ องราว (Plot) ขึ้นมาโดยสามารถเริ่ มจากเรื่ องสั้น บทความสั้นๆ แล้วนามาพัฒนาต่อได้
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1.1.2 การเขี ย นเรื่ อ งราว Storyboard การเขี ย น Storyboard นั้น เป็ นการเขี ย นล าดับ
เหตุ ก ารณ์ ล าดับ เรื่ องราวที ล ะฉากจนรวมเป็ นเรื่ องราวที่ ส มบู รณ์ ซึ่ ง นอกจากเนื้ อเรื่ องแล้วการ
กาหนดมุมกล้องในแต่ละฉากก็ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยให้เรื่ องราวแปลกตาและน่าสนใจมากขึ้น ถ้ามี
การวาง Storyboard ไว้แล้วจะช่วยให้รู้ถึงขอบเขตในการทางานที่ชดั เจนขึ้น
1.2.3 การจัด องค์ ป ระกอบฉาก เมื่ อ ทราบมุ ม กล้ อ งแล้ ว ส่ ว นสุ ดท้ า ยคื อ การจัด
องค์ประกอบฉากโดยที่ภาพที่สื่อออกมานั้นอยูท่ ี่ประสบการณ์ และการใส่ รายละเอียด โดยการวาด
ฉากก็ตอ้ งให้สอดคล้องกับมุมที่กาหนดใน Storyboard ด้วยเช่นกัน
สรุ ปได้ว่า การสร้างแอนิ เมชัน ในขั้นตอนแรกควรสร้างเนื้ อเรื่ องและสิ่ งที่ตอ้ งการนาเสนอ
จากนั้นเนื้ อเรื่ องต้องนามาทาเป็ น Storyboard เพื่อจัดเรี ยงเนื้ อเรื่ อง และสิ่ งสาคัญของการเล่าเรื่ องคือ
ต้องน่ าติดตาม ไม่น่าเบื่อ หากวาด Storyboard เสร็ จ ก็จดั ทามุมกล้องเพื่อดูองค์ประกอบฉากแล้วจึง
สามารถวาดฉากได้ใส่ รายละเอียดฉากโดยแยกฉากเป็ นส่ วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับมุมกล้องที่ได้
วาดใน Storyboard การเขียน Storyboard คือการวาดเค้าโครงเรื่ องวาดภาพตามลาดับเหตุการณ์ของ
เรื่ อง โดยสามารถวาดเรื่ องราว ให้เป็ นมุมกล้องในแต่ละฉากให้ดูน่าสนใจยิง่ ขึ้น เมื่อทราบมุมกล้อง
ก็จดั องค์ประกอบของฉาก ฉากที่ แสดงมีองค์ประกอบฉากอะไรบ้าง ก็วาดฉากตามองค์ประกอบ
ฉากที่วาดใน Storyboard ซึ่ งการวาด Storyboard จะช่ วยให้การผลิ ตแอนิ เมชันง่ายขึ้นรู ้ มุมกล้อง รู ้
ฉาก รู ้องค์ประกอบฉาก ทาให้งานออกมาเป็ นขั้นตอน รวดเร็ วขึ้น
2.

โมชันกราฟิ ก
บริ ษทั พระนครซอฟต์ จากัด (2559) กล่าวว่า Motion Graphic กราฟิ กเคลื่อนไหว

ความหมายอย่างเป็ นทางการคือ : งานกราฟิ กที่เคลื่อนไหวได้โดยการนาเอามาจัดเรี ยงต่อๆ
กัน อธิ บายให้เข้าใจอย่างง่ายคือการทาให้ภาพวาด 2 มิติ ของเราเคลื่อนไหวได้ เหมือนการทาการ์ตูน
แอนิ เมชันนั้นเอง ปั จจุบนั ได้มีการใช้ Motion graphic เป็ นสื่ อในโลกออนไลน์กนั มาขึ้ นเนื่ องจาก
สามารถอธิ บายและทาความเข้าใจได้ง่ายเมื่อถูกสื่ อสารออกไป แต่อย่างไรก็ตาม Motion graphic ก็
ไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ยากเกิ นความสามารถ เพราะผูท้ ี่จะออกแบบและสร้ างสรรค์ตวั
Motion graphic จะต้องมีพ้นื ฐานความรู ้ในการใช้โปรแกรมและพื้นฐานในด้านการออกแบบ
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3.

BUGBEAT

บริ ษ ัท ไทยเทคโนกลาส จ ากัด (2556) อธิ บ ายว่า Bugbeat เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ป รั บ อากาศ
นวัตกรรมใหม่จาก BSG Glass ผูผ้ ลิ ตกระจกตกแต่งรายใหญ่ของไทยที่ ได้รับ การยอมรั บจากนัก
ออกแบบชั้นนาทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ จากนโยบายการเป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม BSG
Glass ได้มุ่งมัน่ แก้ปัญหาตกตะกอนของผงกระจกในบ่อบาบัดน้ าเสี ย ซึ่ งเกิดขึ้นระหว่ากระบวนการ
ผลิตกระจกตกแต่งคุณภาพสู งในโรงงาน ด้วยพัฒนาร่ วมกับสภาบันนาโนเทคโนโลยีแห่ งประเทศ
ไทย จึงทาให้คิดค้นได้เป็ น ก้อนหิ นที่มีคุณภาพโดดเด่นด้านการกระจายกลิ่นออกจากตัวเอง อีกทั้ง
ยังสามารถซึ มซับของเหลว รวมถึ งความชื้ นและกลิ่ นได้อย่างดี ตามคุ ณสมบัติของซิ ลิกา ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบหลักของ Bugbeat ด้วยคุณสมบัติเด่นด้านกระจายกลิ่ น จึงช่ วยส่ งกลิ่นหอมอ่อนๆให้
รู ้สึกสดชื่นขึ้นได้ อีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลของอากาศให้มีชีวติ ชีวามากขึ้นอีกด้วย
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เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
ผูจ้ ดั ทาศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทาสื่ อโฆษณาแอนิเมชันในรู ปแบบ
ของโมชันกราฟิ ก เพื่อเป็ นแนวทางในการศึ กษาหาข้อมูลและนามาปรับใช้ในการทาสื่ อโฆษณา
แอนิเมชันในรู ปแบบของโมชันกราฟิ ก โดยมีเว็บไซต์ดงั นี้

ภาพที่ 2.1 http://www.thainextstep.com
เว็บไซต์น้ ีเป็ นเว็บไซต์สื่อออนไลน์ให้ความรู ้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
โดยสอนเทคนิ คในการวาดการ์ ตู นเส้ นเล็ กๆ โดยใช้ เครื่ องมื อในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
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ภาพที่ 2.2 https://www.youtube.com/watch?v=XYZ3O2Rxpbc
เป็ นเว็บไซต์รวมวีดีโอบันเทิง สื่ อการสอน ฯลฯ เว็บไซต์น้ ี นกั ศึกษาเข้าชมเพื่อศึกษาวิธีการเสนอ
โฆษณารู ปแบบโมชันกราฟิ ก นั้นมีวธิ ี การนาเสนออย่างไร
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ภาพที่ 2.3 https://www.youtube.com/watch?v=sguuc_d-lgE
เป็ นเว็บไซต์รวมวีดีโอบันเทิง สื่ อการสอน ฯลฯ เว็บไซต์น้ ี นักศึ กษาเข้าชมเพื่อศึกษาวิธีการทา
ภาพเคลื่อนไหวใน Adobe Flash Professional CS6
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ภาพที่ 2.4 http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter7-1.html
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ให้ความหมาย
ของคาว่าโฆษณา ลักษณะของการโฆษณาเป็ นอย่างไร สามารถนาไปปรับใช้ในการสร้างโมชันกราฟิ กได้

10

ภาพที่ 2.5 http://www.bsgglass.com/new/en/home/index.php
เป็ นเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อเข้าชมความเป็ นมาของบริ ษทั และดูสินค้าของทางบริ ษทั เพื่อนามาเป็ น
แนวทางการสร้างโมชันกราฟิ ก

