บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 สตอรี่ บ อร์ ด คื อ การเขี ย นภาพนิ่ ง และข้ อ ความเพื่ อ ก าหนดในการถ่ า ยท าหรื อ ผลิ ต
ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา การ์ตูน สารคดี เป็นต้น เพื่อกาหนดการเล่า
เรื่ อ ง ล าดั บ เรื่ อ ง จั ด มุ ม กล้ อ ง ก าหนดเวลาซึ่ ง ภาพที่ ว าดไม่ จ าเป็ น จะต้ อ งละเอี ย ดมาก แค่ บ อก
องค์ประกอบสาคัญๆได้ มีการระบุถึงตาแหน่งของตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับฉากและตัวละครอื่นๆ
กรอบแสดงภาพและมุมกล้อง แสงเงา เป็นการสเก็ตช์ ภาพของเฟรม ช็อตต่างๆจากบท เปรียบเสมือน
การวาดการ์ตูนในกรอบสีเหลี่ยมแต่ละช่องของสตอรี่บอร์ด จะประกอบไปด้วยชุดภาพสเก็ตช์ ของช็อต
ต่างๆพร้อมคาบรรยายหรือบทสนทนาในเรื่อง ซึ่งอาจจะทาการเขียนเรื่องย่อและบทก่อนหรือ สเก็ตช์
ภาพก่อนก็ได้ แล้วจึงค่อยใส่คาบรรยายลงไป อาจมีบทสนทนาหรือไม่มีบทสนทนาก็ได้ และสาหรับการ
กาหนดเสียงในแต่ละภาพต้องพิจารณาว่าภาพและเสียงไปด้วยกันได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเสียงในแต่ละ
ภาพต้องพิจารณาว่าภาพและเสียงไปด้วยกันได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงธรรมชาติหรือเสียง
อื่นๆ (อุทิศ แจ้งถิ่นป่า, 2556)
2.1.2 ทฤษฏีสี คือ ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึง จิตวิทยา คือ มีอานาจให้เกิด
ความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมอง
ทาให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมีความหมายอย่างมาก
เพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้น
ให้ บังเกิ ดแก่ ผู้ดูม นุษ ย์เกี่ ยวข้อ งกับสี ต่างๆ อยู่ต ลอดเวลาเพราะทุ กสิ่ง ที่ อยู่รอบตั วนั้น ล้วนแต่มี สีสั น
แตกต่ างกั นมากมาย สีเป็ นสิ่งที่ ควรศึก ษาเพื่ อประโยชน์กั บตนเองและ ผู้ สร้างงานจิตรกรรมเพราะ
เรื่องราวของสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทาความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลสาเร็จ
ในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความ
สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง (เจนจิรา ดารา, 2560)
2.1.3 เริ่มต้นเขียนเรื่องอย่างไร ในขั้นตอนการคิดเรื่องที่จะนามาเขี ยนการ์ตูนควรใช้เรื่องที่อยู่
ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เขียนง่ายที่สุด เพราะเป้นเรื่องที่เกิดจากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน และหลังจาก
นั้นก็จะเป็นส่วนของการใช้ความสามารถแต่งเติมจินตนาการลงไปในเรื่องนั้น โดยเริ่มจาก หลักการคิด
ง่ายๆ 3 อย่างด้วยกัน คือ คิดไปข้างหลัง สมมุติว่า เราเห็นชายคนหนึ่งหัวแตกเดินมา ในมือมีผ้าปิดหัวไว้
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เลือดแดงฉานเต็มผ้า ให้เราลองจินตนาการ และคิดย้อนกลับไปเล่นๆว่า เขาไปทาอะไรมาถึงได้หัวแตก
ให้คิดย้อนหลังกลับไปเรื่อยๆ จากนั้นจากนั้นให้นามาเรียบเรียงใหม่โดยใส่รายละเอียดของเรื่องเข้าไป
อย่างที่ 2 คือ คิดไปข้างหน้า หากเราไม่ถนัดที่จะคิดถอยหลัง ให้ลองคิดไปข้างหน้า เราสามารถที่จะ
สมมุติเหตุการณ์เดียวกันกับเหตุการณ์เดียวกับตัวอย่างที่หนึ่งได้ หากเราเห็นเด็กคนหนึ่งหัวแตก เดินมา
ด้วยความเร็ว ในมือมี ผ้าปิดหั วไว้เลือดแดงฉานเต็ มผ้า หากเราเห็น เหตุการณ์ เพี ยงเท่ านี้ ให้เราลอง
จินตนาการไปข้างหน้าเล่นๆว่าเด็กคนนี้จะวิ่งต่อไปที่ไหน เพื่อสร้างเรื่องราวต่อจากนี้ไปให้เป็นเรื่องราวที่
น่าสนใจ อย่างสุดท้าย อย่างที่ 3 คือ คิดอะไรได้เขียนเลย หากคิดย้อนกลับไปและคิดไปข้างหน้ายังไม่ได้
อีก ให้ใช้วิธีการคิดจากโครงเรื่องที่เรามีอยู่แล้ว ให้หาจุดใดจุดหนึ่งในเรื่องมา แล้วนึกอะไรได้ให้ลองเขียน
ลงไป แล้วค่อยนามาเรียบเรียงอีกครั้ง เช่น หากมีตัวละครเป็นแมวตัวหนึ่ง ให้นึกถึงบุคลิกลักษณะของ
แมวตัวนั้น ไล่เรียงไปว่าเป็นอย่างไร เขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆ แล้วนาสิ่งที่คิดได้นั้นมาเรียบเรี ยงเรื่อง ค่อยๆ
ใส่รายละเอียดลงไป ใส่ปมหรือความคิดขัดแย้งลงไป แค่นี้ก็จะได้เรื่องมาเป็นของเราแล้ว (อนุชา ชัยชมภู
2559)
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2.1 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดท าได้ ทาการค้ นหาเว็บ ไซต์ที่เกี่ยวข้ องกั บ การเขีย นสตอรี่บ อร์ด เทคนิ คการเล่ าเรื่องและ
เทคนิคการใช้โปรแกรมต่างๆสาหรับงานสื่อประชาสัมพันธ์สาหรับเด็ก เนื่องจากมีประโยชน์ ต่อการ
ดาเนินการสร้างหนั งสือ การ์ตู น ทางด้านเทคนิ ค และแนวทางการปฏิบั ติที่สามารถน ามาปรับใช้จาก
เว็บไซต์ต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการ โดยการค้นหาได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

รูปที่ 2.3 https://kruuthit.wordpress.com/2013/02/09/
เว็บไซต์ที่สอนขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด แนวทางการเขียนสตอรี่บอร์ด และขั้นตอนการทา
สตอรี่บอร์ด เทคนิคการเขียนบท อธิบายถึงการวางโครงเรื่องหลัก ฉาก และเนื้อเรื่องย่อ ทาให้ทราบถึง
ข้อดีของการทาสตอรี่บอร์ด เหมาะสาหรับเป็นแนวทางให้กับ นักเขียนมือใหม่หรือผู้ที่ชื่นชอบการเขียน
การ์ตูนนามาปรับใช้กับงานของตนเอง
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รูปที่ 2.4 http://www.ookbeecomics.com/blogs/149
เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลแนวทางการคิดเรื่องที่จะแต่งขึ้นมาตั้งแต่การเริ่มต้นแต่งไปจนถึงจุดดึงดูด
ในเนื้อหาของเรื่อง เหมาะสาหรับผู้ที่กาลังหาแนวคิดการแต่งเรื่อง เพื่อช่วยเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนเนื้อ
เรื่องการ์ตูน สร้างเรื่องราวของการ์ตูนให้มีเนื้อหาตรงตามที่คาดหมายของผู้เขียน ให้นักเขียนมือใหม่ได้
แนวคิด และแนวทางการเขียนเรื่อง สามารถนาไปพัฒนาในการแต่งเรื่องต่างๆให้มีความน่าสนใจ ดึงดูด
ผู้อ่านมากยิ่งขึ้น

รูปที่ 2.5 https://sites.google.com/site/karxxkbaebthasnsilpkhxngwebsit/bth-reiyn/karchi-si-phun-hlang
เป็นเว็บไซต์ที่อธิบายถึงการออกแบบ การใช้สี แนะนาข้อควรระวั งในการออกแบบ เช่น การไล่
เฉดสี การใช้สีพื้นหลัง เป็นต้น และยังอธิบายเกี่ยวกับผลทางจิตวิทยาที่มีต่อสีโดยแนะนาเรื่องของการให้
ความรู้สึกของสีต่ออารมณ์ของผู้ชม เพื่อสื่อความหมายและให้ความรู้สึก
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รูปที่ 2.6 http://www.thongjoon.com/2013/06/pen-tool-illustrator.html
เป็นเว็บไซต์ที่สอนการวาดโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Pen Tool ของโปรแกรม illustrator แนะนา
เทคนิคในการวาด รวมไปถึงปุ่ม Shortcut ที่ไว้ใช้ร่วมงานกับเครื่องมือ Pen Tool สาหรับเรียกใช้คาสั่ง
เสริมในการทางาน

รูปที่ 2.7 http://www.ookbeecomics.com/blogs/253
เป็นเว็บไซต์ที่ให้คาแนะนาการเขียนการ์ตูนสั้น การสร้างโครงเรื่องและนามาใส่ในหน้าหนังสือ มี
ประโยชน์ต่อ ผู้ที่ต้องการหาแนวทางการเขียนการ์ตูน สั้น ผู้ที่ ต้องการวิธีการเริ่ม ต้นเขียนเนื้อหาของ
การ์ตูน และแนวทางการเขียนเรื่องอย่างไรให้สนุก
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจัยเรื่องต่างๆ ที่ไ ด้มีการพัฒ นาจึงได้นาเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากงาน
เหล่านี้มาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์สาหรับเด็ก ดังนั้นผู้จัดทาจึงยกตัวอย่างงานวิจัย
ที่เป็นงานทางด้านการ์ตูนแอนิเมชัน

รูปที่ 2.8 เรื่องอยู่อย่างพอเพียงช่วยเหลือแบ่งปันกันตามแนว “เศรษฐกิจพอเพียง”
ศิ ริ ลั ก ษณ์ คลองข่ อ ย(2555) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องอยู่อย่างพอเพียงช่วยเหลือ
แบ่งปันกันตามแนว “เศรษฐกิจพอเพียง” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังเรียนจากนิทานการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องอยู่อย่างพอเพียงช่วยเหลือแบ่งปันกันตามแนว “เศรษฐกิจ
พอเพี ย ง” และสอนให้ เด็ก ในช่ วงปฐมวั ยตระหนั กถึ ง แนวคิ ด เศรษฐกิจ พอเพี ยงมากขึ้ น พั ฒ นาโดย
โปรแกรม Macromedia Flash 8 และ โปรแกรม Adobe After Effect CS5
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รูปที่ 2.9 เรื่องพี่น้องออมเงิน
อมีนา ฉายสุวรรณ และ ชุมพล จันทร์ฉลอง (2559) สาขาวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่องพี่น้องออมเงิน จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องพี่
น้องออมเงิน และพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องพี่น้องออมเงิน พัฒนาโดยโปรแกรม Adobe Flash CS5

รูปที่ 2.10 เรื่องสุภาษิต
ปิยะนันท์ สมัยชูเกียรติ , ภาสินี เพชรจรัส และมานิดา วัง สว่าง (2559) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิ ทยาลัยสยาม แอนิ เมชั น เรื่อ งสุภ าษิต ไทย สร้างขึ้ นเพื่ อให้
กลุ่มเป้าหมายได้เห็นตัวอย่างในชีวิตประจาวัน และเปรียบเทียบกับคาสุภาษิตได้ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม
Adobe Flash Professional CS6
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รูปที่ 2.11 เรื่องการออมเงินง่ายๆ ใครก็ทาได้
วิสุดา ลาอ่อน (2559) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
แอนิเมชัน เรื่องการออมเงินง่ายๆ ใครก็ทาได้ สร้างขึ้นเพื่อ ให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้ถึงการออมเงิน นาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้ และได้เรียนรู้ถึง ข้อดีของการออมเงิน พัฒ นาโดยโปรแกรม Adobe
After Effect CS6

รูปที่ 2.12 เรื่องเพื่อคนที่คุณรัก
ชานนท์ พลรักษา, ทวิชงค์ สุธาศิลพรมแพร และพรประภา ดารงภูมิ (2559) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย สยาม แอนิเมชัน เรื่องเพื่อคนที่คุณ รัก สร้างขึ้น
เพื่อให้ผู้ใช้ที่สูบบุหรี่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และทราบถึงอันตรายจากบุหรี่ที่มีต่อตนเองและคนรอบ
ข้าง พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6

