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บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
แนวความคิด
แอนิเมชันเรื องผีเสือ เป็ นแอนิเมชันทีให้ความเพลิดเพลินทีแฝงไปด้วยความรู้ สร้างขึนเพือเพิ ม
ความรู้นอกห้องเรี ยนให้กบั เด็กประถมศึกษาชันปี ที 1-2 ในเนือเรื องจะประกอบด้วยตัวละครหลักคือ
แสนดีเป็ นตัวละครทีคอยดําเนินเรื อง โดยจะอธิบายถึงเรื องราวของผีเสือผ่านทางน้องแสนดีทีเป็ น
ผูบ้ รรยาย โดยฉากแรกแสนดีจะอธิบายลักษณะถึงทางกายภาพของผีเสือ ฉากที 2 จะอธิบายถึงวงจร
ชีวิตของผีเสือ ฉากที 3 และ 4 จะอธิบายถึงประโยชน์และโทษของผีเสือ โดยคณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ เสนอ
ในเสนอในรู ปแบบของแอนิเมชัน โดยมีเสียงบรรยายและเสียงดนตรี ประกอบฉาก มีภาพสีสนั สดใส
มีเสียงบรรยายประกอบการเล่าเรื องเพือปลูกฝังให้ผรู้ ับชม คือ เด็กประถมศึกษาชันปี ที 1-2 มี
แนวความคิดรักธรรมชาติและอนุรักษ์สิ งแวดล้อม
ทฤษฎีทีเกียวข้อง
อุทิศ แจ้งถิ นป่ า (2556) ได้กล่าวถึงว่า การทํา Storyboard เป็ นการจัดวางองค์ประกอบภาพให้
ตรงกับทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพ เพือให้เกิดความสมดุลทางสายตา และมีความเป็ นเอกภาพโดย
ในการเขียน Storyboard นันเป็ นการเขียนลําดับเหตุการณ์ ลําดับเรื องราวแต่ละฉากจนเป็ นเรื องราวที
สมบูรณ์ รวมทังการกําหนดมุมกล้องก็เป็ นสิ งสําคัญร่ วมด้วยซึงมีขนตอนดั
ั
งนี
1. การคิดเนือเรื อง กําหนดกรอบของเรื องให้กบั การ์ตูนแอนิเมชัน และผูร้ ับเรื องราวนีอยู่
ในช่วงอายุเท่าไหร่ เนือหามากน้อยแค่ไหน และการลงลึกของข้อมูลเพือให้เกิดความ
สัมพันธ์กนั กับเรื องทีทํา เนือเรื องจะต้องสือให้ผรู้ ับเข้าใจ ขันตอนการคิดเนือเรื องมี
ดังนี
1.1 คิดเนือเรื องทีจะนํามาทําการ์ตนู แอนิเมชัน
1.1.1 ค้นหาข้อมูลทีจะนํามาทําเนือเรื อง
1.1.2 วางโครงเรื อง
1.1.3 วางเนือเรื อง
1.2 ตรวจสอบเนือหาความสัมพันธ์กนั ของเรื อง
1.2.1 เรี ยบเรี ยงเนือหา
1.2.2 ย่อเนือหาให้เข้าใจ
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1.3 แก้ไขเรื องบางตอนให้กระชับขึน
1.3.1 ตัดเนือหาทีไม่กระชับออก
1.3.2 กําหนดรู ปแบบตัวละครในเรื อง
1.3.3 วางรู ปแบบของตัวละคร
1.4 กําหนดรู ปแบบฉากในเรื อง
1.4.1 วางฉากของแต่ละฉาก
1.4.2 คิดฉากให้ตรงกับเนือเรื อง
เขียน Storyboard เป็ นการกําหนดเรื องราวและรู ปแบบของตัวละคร รวมไปถึงฉากต่างๆ
แอนิเมชันจําเป็ นจะต้องเขียน Storyboard ทังหมดลงบนกระดาษในแต่ละฉากโดยจะมี
ระบุฉาก ตัวละคร หรื อเรื องราวต่างๆ ลงในฉากนันๆ เพือใช้เป็ นโมเดลในขันตอนต่อไป
2.1 การออกแบบ Storyboard เป็ นการออกแบบและการวางเรื องราว รู ปแบบของการ
เคลือนไหว เพือกําหนดความยาวของเนือเรื องทังหมด ขันตอนการคิดเนือเรื องมี
ดังนี
2.1.1 ออกแบบเค้าโครงเรื องเพือสร้าง Storyboard
1) กําหนดโครงเรื องบน Storyboard
2) วางโครงเรื องและเนือเรื องบน Storyboard
2.1.2 วาดโครงเรื อง Storyboard
1) วาดโครงร่ างของเค้าโครง
2) เก็บรายละเอียดของรู ปภาพ
2.2 แนวคิดการสร้าง Storyboard เป็ นการช่วยในการออกแบบและสามารถเห็นรายละ
เอียดได้ชดั มากขึน
2.3 ความสําคัญของ Storyboard เป็ นขันตอนการเตรี ยมงานวาดทังหมด และเป็ นสิ งที
สามารถบอกได้ว่างานจะออกมาในรู ปแบบไหน ซึงมีขนตอนการดํ
ั
าเนินเรื อง
ตังแต่ตน้ จนจบจะเป็ นอย่างไรหรื อถ้ามีบางสิ ง ขาดหายไปก็สามารถเพิ มเติมหรื อ
เปลียนแปลงได้บน Storyboard เพียงแค่ใช้ปากกาหรื อดินสอ
2.4 วิธีการสร้าง Storyboard เป็ นขันตอนทีสําคัญมากเพราะเป็ นการวางแผนวาดรู ป
ล่วงหน้า จะสามารถมองเห็นภาพ และการเคลือนไหวต่างๆ Storyboard เสร็ จได้ที
ก็แสดงว่างานเสร็ จไปแล้วครึ งหนึง ขันตอนการสร้าง Storyboard มีดงั นี
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2.4.1 การวาดภาพทังหมด โดยพยายามเล่าเรื องให้เข้าใจได้มากทีสุด
2.4.2 พิจารณาเรื องราว และเพิ มเติมบทพูด หรื อการบรรยายในภาพ
2.4.3 บทพูดหรื อคําบรรยายพยายามให้กระชับมากทีสุด
2.4.4 พิจารณาบทพูดกับภาพให้ปรากฏพร้อมกัน
การสร้างโมเดล เป็ นการสร้างโมเดลด้วยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
เพือให้เป็ นโครงร่ างและสามารถลงรายละเอียด ตกแต่ง รู ปทรงต่างๆ ของฉากและตัว
ละครในเนือเรื องให้เป็ นไปตาม Storyboard ทีออกแบบไว้
3.1 การออกแบบตัวละครและฉาก จําเป็ นจะต้องให้สอดคล้องกับเนือเรื อง เพือให้
เข้าใจได้ง่าย ขันตอนการออกแบบมีดงั นี
3.1.1 การออกแบบตัวละคร
1) ค้นหาข้อมูลเกียวกับตัวละครหรื อใจความสําคัญของเนือเรื อง
2) วาดรู ปตัวละครแต่ละตัวทังตัวหลักและตัวรอง
3) วาดรู ปฉาก
3.1.2 ตรวจสอบและแก้ไขตัวละครและฉาก
1) แก้ไขตัวละครให้โดดเด่นมีมิติ
2) แก้ไขฉากให้เข้ากับเนือเรื อง
3.2 การออกแบบ Character คือการกําหนดหรื อออกแบบรายละเอียดเรื องราวของตัว
ละครเช่น ทําเกียวกับผีเสือ จะต้องศึกษาเกียวกับ ผีเสือ วงจรชีวติ ลักษณะทาง
กายภาพ และขันตอนการออกแบบมีดงั นี
3.2.1 ความเป็ นเอกลักษณ์ คือมีลกั ษณะเด่นของตัวละคร ความสวยงาม ทีดูแล้วมี
ความแตกต่างกัน
3.2.2 การกําหนดสถานะของตัวละคร
ใส่พืนผิวและลวดลาย คือการทําให้ดูเหมือนจริ งมากยิงขึน เช่น ฉากทีเป็ นน้องแสนดี
อธิบายเกียวกับลักษณะต่างของผีเสือ หรื อฉากผีเสือกลางวัน และผีเสือกลางคืน ฉาก
ต้นไม้ ใบไม้หรื อฉากประโยชน์และโทษ จะต้องมีความสมจริ งขึนมาบ้าง และการใส่
รายละเอียดของตัวละคร หรื อ รายละเอียดอืนๆ โดยการเพิมเส้นขอบหรื อเน้นให้ภาพนัน
ดูมีมิติมากยิงขึน เป็ นต้น
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การเคลือนไหว คือเป็ นการกําหนดความเคลือนไหวของโมเดล โดยกําหนดเส้นที
ทางการเคลือนไหว เช่น การเคลือนทีของวัตถุต่างๆ ฉาก ตัวละคร จะต้องให้สมจริ งมาก
ทีสุดรวมทังตังคียเ์ ฟรมให้โมเดลเคลือนไหวไปตามคียเ์ ฟรมนัน จะต้องมีการศึกษาการ
เคลือนไหวและทิศทาง ของวัตถุต่างๆ โดยการสร้างภาพนิ ง ปรับแต่งแล้วเอามา
รวมกันเพือให้ได้ภาพเคลือนไหว
การประมวลชิ นงาน ตรวจสอบข้อผิดพลาดบางในบางจุด และแก้ไขให้สมบูรณ์

วิวฒั นาการของผีเสือ
เกรี ยงไกร สุวรรณศักดิ (2540) ได้กล่าวถึงว่าผีเสือ เป็ นแมลงทุกชนิดในอันดับเลพิดอปเทรา ที
มีวงจรชีวติ เริ มแรกตังแต่ระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ ตราบจนระยะการเปลียนสัณฐานเข้าสู่
ระยะการโตเต็มวัยทีมีปีกหลากสีสนั การจัดจําแนกแมลงกลุ่มนีจะใช้เส้นปี กในการจําแนก ปัจจุบนั มี
การจําแนกผีเสือออกเป็ นสามมหาวงศ์ คือเฮดิโลอิเดีย เฮสเพอริ โออิ และพาพิลิโอโนอิเดีย นอกจากนี
ยังมีการจําแนกซึงเป็ นทีนิยมอยูอ่ กี สองแบบ ดังต่อไปนี
. การจําแนกแบบอนุกรมวิธานพืช คือ การศึกษาว่าด้วย โครงสร้าง โมเลกุลทาง
พฤกษศาสตร์
และสัตวศาสตร์ทางด้านอนุกรมวิธาน ได้มีกาํ หนดมหาวงศ์
เพิ มเติมนอกจากข้างต้น เช่น ดาเนเด เฮลิโคนีเด ลิบีเทเด และ แซไทริเด
. การจําแนกกลุ่มผีเสือกลางวันและกลุ่มผีเสือกลางคืน คือ การจําแนกผีเสือแบบ
แยกสองแฉก เป็ นกลุ่มผีเสือกลางวัน และกลุ่มผีเสือกลางคืน เป็ นอีกวิธีในการ
จําแนกผีเสือทีนิยมมาก นอกเหนือจากแบบอนุกรมวิธานพืช
การจําแนก
ประเภทเป็ นกลุ่มทังสองดังกล่าว นันกระทําได้โดยการสังเกตลักษณะจําเพาะ
ของผีเสือ
วงจรชีวติ ของผีเสือ
 ระยะไข่ (Egg Stage)
 ระยะหนอนหรื อบุง้ (Caterpillar Stage or Larva Stage)
 ระยะดักแด้ (Pupa Stage)
 ระยะเจริ ญวัย (Adult Butterfly Stage)
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ระยะไข่
ไข่ของผีเสือแต่ละชนิดนันมีลกั ษณะของขนาด รู ปร่ าง สีสนั และลวดลาย
แตกต่างกันไป โดยขนาดของไข่นนจะเล็
ั
กมาก ดังนันจําเป็ นต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาไข่
ของผีเสือ เปลือกไข่ประกอบด้วยสารไคติน ทีเป็ นสารชนิดเดียวกับเปลือกลําตัวของผีเสือและแมลง
ชนิดอืนๆ และเมือมองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะพบรู เปิ ดเล็กๆ เรี ยกว่า ไมโครพายล์เป็ นรู ทีทําให้นาํ เชือ
ตัวผูเ้ ข้าไปผสมกับไข่ของตัวเมียได้
ระยะหนอน มีหลากหลายสี โดยหนอนผีเสือกลางคืนจะเรี ยกว่า บุง้ หลังจากทีตัวหนอนฟัก
ออกจากไข่แล้ว ตัวหนอนจะมีลกั ษณะทีแตกต่างกัน อาหารอย่างแรกทีตัวหนอนกินคือเปลือกไข่ของ
ตัวเอง หลังจากนันตัวหนอนจึงเริ มกินใบพืช โดยเริ มทีใบอ่อนก่อน ซึงลักษณะการกินของตัวหนอน
จะเริ มจากขอบใบเข้าหากลางใบ และจะมีการลอกคราบเพือขยายขนาด 4-5 ครัง โดยตลอดระยะเวลา
ทีเป็ นตัวหนอนนี มีความเปลียนแปลงเกิดขึน นอกจากขนาดทีใหญ่ขึนแล้ว บางชนิดสีสนั และรู ปร่ างก็
แตกต่างกันไปด้วย มีสิ งหนึงซึงทําให้สามารถจําแนกว่าเป็ นตัวหนอนผีเสือได้คือ ตัวหนอนมีขาจริ ง 3
คู่ทีส่วนอก และขาเทียม 4-5 คู่ทีส่วนท้อง ตัวหนอนทัวไปมักหากินตัวเดียว แต่ก็มีบางชนิดที
ระยะแรกๆ หากินกันเป็ นกลุ่ม ในระยะนีใช้เวลาทังสิ น 15 วัน แมลงทีลงทําลายพืชผลทางการเกษตรก็
จะเป็ นวัยนีเกือบทังสิ น
ระยะดักแด้ เมือตัวหนอนโตเต็มทีจะต้องมองหาสิ งทีทีจะลอกคราบเพือเข้าดักแด้ ซึงจะ
ไม่สามารถเคลือนไหวได้ แต่ภายในเปลือกดักแด้ จะมีการพัฒนาต่างๆเกิดขึนตลอดเวลา เป็ นระยะทีมี
การสะสมอาหารไว้อย่างเต็มที ตัวหนอนของผีเสือแต่ละชนิดจะเลือกทีเข้าดักแด้ต่างกันไป ระยะ
ดักแด้ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน
ระยะเจริ ญวัย เป็ นผีเสือทีมีสีสนั สวยงาม เริ มนับตังแต่ออกจากดักแด้ โดยผีเสือใช้ขาดัน
เปลือกดักแด้ให้ปริ แตกออก และผีเสือทีมีปีกยับยูย่ จะออกมา
ี
ในลักษณะห้อยหัวลงพร้อมถ่ายของเสีย
ทีเป็ นสีชมพูออกมา ในระยะแรกปี กของผีเสือยังไม่สามารถแผ่ได้ จําเป็ นต้องมีการปัมของเหลวที
เรี ยกว่า ฮีโมลิมพ์ เข้าไปในเส้นปี ก และต้องใช้เวลา 1 ชัวโมงในการทําให้ปีกแข็งพอทีจะใช้ในการบิน
ผีเสือสามารถอยูไ่ ด้ 2-3 วัน บางชนิดอยูไ่ ด้ 1-2 สัปดาห์ขึนอยูก่ บั ชนิดและแต่ละช่วงอายุขยั
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เว็บไซต์ทีเกียวข้อง
จากการทีคณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทีอยูบ่ นเว็บไซต์ มีขอ้ มูลเกียวกับ
การทําการ์ตูนแอนิเมชันทีมีอยูม่ ากมาย จึงขอยกตัวอย่างเว็บไซต์ทีนํามาประกอบการทําภาคนิพนธ์
ดังนี

ภาพที 2.1 http://www.kroojan.com/flash/content/animate.html
เป็ นเว็บไซต์ทีรวบรวมคําแนะนําและวิธีการสร้างภาพเคลือนไหว จากโปรแกรม Adobe Flash
Professional CS6 ในแบบต่างๆ โดยมีเนือหาเกียวกับความรู้เบืองต้น และอธิบายการใช้เครื องมือต่างๆ
เช่นเครื องมือวาดเส้นตรง เครื องมือปากกา การใช้เครื องมือตกแต่งภาพ การลงสี การนํารู ปภาพมาใช้
งาน การสร้างภาพเคลือนไหว เป็ นต้น
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ภาพที 2.2 http://www.dpu.ac.th/techno/page.php?id=2984.html
เป็ นเว็บไซต์ทีแนะนําวิธีสร้างภาพเคลือนไหวจากโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
จากรู ปเป็ นตัวอย่างเป็ นการวาดรู ปรถยนต์ให้เคลือนไหวโดยวิ งจากจุด A ไปยังจุด B และเป็ นเรื อง
เกียวกับตัวอย่างความรู้เบืองต้นเพิ มเติมในการทําภาพเคลือนไหวของแอนิเมชันและการลงรายละเอียด
ของภาพให้มากเป็ นพิเศษ
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ภาพที 2.3 http://kannikabuuis.wordpress.com/2013.html
เป็ นเว็บไซต์ทีแนะนําเทคนิคการทําภาพเคลือนไหวบนโปรแกรม Adobe Flash Professional
CS5 แบบ 2 มิติ ให้สวยงาม การเรี ยงลําดับท่าทางการเคลือนไหวของตัวละคร เช่น แบบ Frame by
Frame แบบ Motion Tween และแบบ Shape Tween เป็ นต้น
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ภาพที 2.4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanaew-lulla&month=21-082011&group=9&gblog=8.html
เป็ นเว็บไชต์ทีแนะนําการวาดรู ปตัวละครในโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 โดยมี
รู ปตัวอย่างการวาดเป็ นรู ปเป็ ด อธิบายการวาดเป็ นลําดับ 3 ขันตอนแบบ Step by Stepในลักษณะดังนี
Step :Body Step 2: Ears and Legs Step 3: Legs, Tall, Tusks and Trunk
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ภาพที 2.5 https://sites.google.com/site/pawarisorarti3322/home/improvident.html
เป็ นเว็บไซต์แนะนําการวาดภาพลงบนกระดาษเพือเป็ นการทํา Storyboard ให้มีความสวยงาม
ตามลําดับขันตอนการเคลือนไหวแบบ Frame By Frame และลงรายละเอียดของภาพคือตัวละครมีการ
ชาร์ตพลังได้เมือชาร์ตพลังเสร็ จก็ออกเดิน แล้วต่อมาตัวละครก็ออกวิ งด้วยความเร็ วแล้วจึงค่อยปล่อย
หมัดทีชาร์ตพลังด้วยความแรง เป็ นต้น
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งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ในปัจจุบนั การทํางานแอนิเมชันได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากและด้วยภาคนิพนธ์ทีจัดทํานี เป็ น
งานเกียวกับแอนิเมชัน ทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงขอยกตัวอย่างงานวิจยั ทีเป็ นแอนิเมชัน ดังนี

ภาพที 2.6 นายเฉือย
กฤษฏา เขียวเหลือง กฤษฎา พูลผล ภาคิไนย เรื อนนาค และอิทธิพฒั น์ ช่วงโชติ (2555) สาขา
การสือสารดิจิทลั คณะสารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สร้างแอนิเมชันการ์ตูน 2 มิติ
ชือว่านายเฉือย โดยในเรื องจะเป็ นปัญหาของนายเฉือยทีมักไปทํางานสายอยูเ่ สมอ ซึงเป็ นตัวอย่างทีไม่
ดี แอนิเมชันนีจึงช่วยส่งเสริ มให้รู้จกั การตรงเวลา โดยแอนิเมชันนีได้พฒั นาด้วยโปรแกรม Adobe
Flash Professional CS5
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ภาพที 2.7 Beautiful World
กรกนก เจริ ญกิจ (2555) สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลั อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ได้สร้าง
โปรแกรมแอนิเมชันการ์ตนู 2 มิติ ชือว่า Beautiful World เป็ นเรื องราวเกียวกับโลกของเราทีมีความ
สวยงามทีเริ มถูกทําลายลง เพือช่วยร่ วมรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันรักษาโลกให้น่าอยูด่ งั เดิม โดย
แอนิเมชันนีได้พฒั นาด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS5
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ภาพที 2.8 Heaven or Hell
อธิชาติ วงศ์กิจอนันต์ (2555) สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลั อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ได้
สร้างแอนิเมชันการ์ตูน 2 มิติ ชือว่า Heaven or Hell โดยเแอนิเมชันเรื องนีเป็ นมิวสิควิดีโอเพลงในเนือ
เรื องจะเกียวกับความรู้สึกในใจของคนเมือมีความรักโดยเป็ นทังความสุขและความทุกข์ เปรี ยบเปรย
ได้เหมือนกับความรู้สึกได้อยูท่ ีในสวรรค์และนรก โดยแอนิเมชันนีได้พฒั นาด้วยโปรแกรม Adobe
Flash Professional CS5
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ภาพที 2.9 เทวดาน้อยกูโ้ ลก
เจนณรงค์ จิตโสภา ณัฐพล ภิมุข และศิริชยั กาสศกุล (2554) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้พฒั นาโปรแกรมแอนิเมชันการ์ตูน 2D ชือว่าเทวดา
น้อยกูโ้ ลก เพือช่วยรณรงค์และแนะนําให้ลดโลกร้อน เพือรณรงค์ให้โลกมีความน่าอยูแ่ ละเกิดภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาตินอ้ ยลง โดยแอนิเมชันนีได้พฒั นาด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS5
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ภาพที 2.10 เท่าไรถึงจะพอ (เศรษฐกิจพอเพียง)
ปริ ญญา บุญส่ง (2555) สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลั อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ได้พฒั นา
โปรแกรมแอนิเมชันการ์ตนู 2D ชือว่า เท่าไรถึงจะพอ (เศรษฐกิจพอเพียง) เพราะโลกในปัจจุบนั ได้มี
การทําลายธรรมชาติมากขึนทําให้ตน้ ไม้ในป่ าได้ถกู ตัดไปมาก ทําให้เกิดนําท่วมและภัยธรรมชาติมาก
ขึน เพือช่วยรณรงค์ให้ทุกคนได้รู้จกั ความพอเพียงและความประหยัดในการดําเนินชีวิต โดยทีต้อง
รักษาธรรมชาติร่วมด้วย โดยแอนิเมชันเรื องนีได้พฒั นาขึนด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional
CS5

