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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด
Recorder

Computer

Adobe Flash Professional CS6
Quicktime Player
แอนิเมชันเรื่ อง วิธีการผลิตไบโอดีเซล

Adobe Illustrator CS6

Speaker

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของแอนิเมชันเรื่ อง วิธีการผลิตไบโอดีเซล
แอนิเมชันเรื่ องวิธีการผลิตไบโอดีเซล เป็ นแอนิเมชันที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการผลิตไบโอดีเซล
โดยโครงสร้างการทางานของแอนิ เมชันนั้นมีการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ในการวาดรู ป
ออกแบบตัวละคร โปรแกรม Recorder ใช้ในการบันทึกเสี ยง ตัดเสี ยง โดยจะใช้โปรแกรม Adobe
Flash Professional CS6 ในการนารู ปภาพที่ออกแบบนั้นมาใส่ รายละเอียดของการเคลื่อนไหว และใส่
เสี ยงบรรยายลงในแต่ละฉากของแอนิ เมชันเรื่ องนี้ โดยจะใช้โปรแกรม Quicktime Player ในการเปิ ด
นาเสนอ ซึ่ งการนาเสนอเรื่ องราวนั้นเป็ นรู ปภาพสวยงาม มีการเคลื่อนไหว มีเสี ยงบรรยายต่างๆ และ
เสี ยงดนตรี ประกอบในการรับชมแอนิเมชันเรื่ อง วิธีการผลิตไบโอดีเซล
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ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การสร้างงานแอนิเมชัน 2 มิติ แบบเคลื่อนไหว ซึ่ งประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การคิดเนื้ อเรื่ อง (Story) การสร้างกรอบของเรื่ องราวให้กบั การ์ ตูน เพราะว่าการคิดเนื้ อ
เรื่ องจะเป็ นการระบุโดยต้องการให้ตวั ละครมีการเคลื่อนไหว แสดงอารมณ์ท่าทางต่างๆ
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กบั เรื่ องที่ทา และเนื้ อเรื่ องต้องสื่ อประเด็นให้คนอ่านเข้าใจมาก
ที่สุด
2. เขียน (Storyboard) เป็ นการกาหนดในการวาดตัวละคร ฉาก และเรื่ องราวต่างๆ ซึ่ งถ้า
เป็ นงานแอนิ เมชัน 2 มิติ จาเป็ นจะต้องสร้ างเรื่ องราวทั้งหมดด้วยการเขียน Storyboard
ลงบนกระดาษในแต่ ละฉากไปโดยจะมี ก ารระบุ รูป ร่ า งลัก ษณะของตัวละครไว้ด้วย
จากนั้น จัดเรี ยงตามลาดับเรื่ องให้สอดคล้องและราบรื่ น
3. สร้างโมเดล (Modeling) เป็ นการสร้ างโมเดลด้วยโปรแกรมสร้ างงานแอนิ เมชัน เช่ น
Adobe Photoshop CS3, Adobe Illustrator CS3, Adobe Flash CS4 เป็ นต้น เพื่อให้เกิด
เป็ นโครงร่ าง แล้วลงรายละเอียดพร้อมทั้งตกแต่งโมเดล เช่น ความโค้งมน การแต่งกาย
ด้วยเสื้ อผ้า เส้นผม ให้กบั ตัวละคร (Character) ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
4. ใส่ พ้ืนผิวและลวดลาย (Material & Texturing) การใส่ พ้ืนผิวและลวดลายเป็ นการใส่
พื้นผิวและลวดลายให้กบั ตัวละครหรื อวัตถุที่เพิ่งขึ้นโมเดล เพื่อเพิ่มความเหมือนจริ งตาม
ธรรมชาติ หรื อตามที่ ออกแบบไว้ เช่ น ต้องการสร้ างขวดน้ า พื้นผิวก็ควรจะมีความใส
และมันวาว ถ้าต้องการสร้างคน พื้นผิวนั้นก็จะต้องเป็ นผิวหนังและลวดลายเสื้ อผ้า
5. สร้ า งการเคลื่ อ นไหว (Animation) การสร้ า งการเคลื่ อ นไหวเป็ นการก าหนดการ
เคลื่อนไหวของโมเดลซึ่ งสามารถทาได้หลายแบบทั้งการใส่ โครงร่ างให้กบั โมเดลและ
กาหนดเส้ นทางการเคลื่ อนที่ ของวัตถุ การเคลื่ อนที่ ดว้ ยการใช้กล้อง รวมทั้งการตั้งคี ย ์
เฟรมให้โมเดลเคลื่อนไหวไปตามคียเ์ ฟรมนั้น
6. ประมวลผลชิ้นงาน และนาไปตัดต่อ (Rendering & Compositing) ขั้นตอนสุ ดท้าย นั้น
คือการประมวลผลชิ้นงานหรื อการเรนเดอร์ เป็ นการทางานได้ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแล้ว
นาไปตัดต่อเพิ่มเติ มในโปรแกรมตัดต่ อ ให้เกิ ดความราบรื่ นของเนื้ อเรื่ องเพื่ อให้งาน
ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาและเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เป็ นเว็บไซต์
เกี่ยวกับการทาการ์ ตูนแอนิเมชันต่างๆ จึงยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่นามาประกอบการทาภาคนิพนธ์ดงั นี้

ภาพที่ 2.2 http://thaistickman.0forum.biz/t1782-topic
เป็ นเว็บไซต์ที่สอนเรื่ องการใส่ เสี ยงในโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 เพื่อให้การ
รับชมงานแอนิ เมชันนั้นได้มีความเพลินเพลิ ดมากขึ้นและเพื่อเพิ่มให้งานมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะ
นาเสนอสู่ กลุ่มเป้ าหมายหรื อบุคคลที่น่าสนใจได้ดียงิ่ ขึ้น
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ภาพที่ 2.3 http://www.f0nt.com/
เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับดาวน์โหลดตัวอักษร ภายในเว็บไซต์จะมีฟอนต์ต่างๆ หลากหลายรู ปแบบ
สามารถเลือกชม เพื่อนามาตกแต่งผลงาน นอกจากนี้ ภายในเว็บไซต์ยงั ประกอบไปด้วยข่าวสาร และ
เว็บบอร์ ดพูดคุ ยแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นต่างๆ เพื่อความบันเทิง และเพลิดเพลินของผูเ้ ข้าไปเยี่ยมชม
เว็บไซต์อีกด้วย
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ภาพที่ 2.4 http://www.reallusion.com/crazytalk/animator
เป็ นเว็บไซต์ที่สอนการทาแอนิเมชันแบบ 2D ด้วยโปรแกรม Crazy Talk Animator เพื่อให้การ
สร้ า งแอนิ เ มชั น ง่ า ยขึ้ น และสมจริ งมากขึ้ น พร้ อ มกับ สอนการใส่ เ สี ย งใส่ เ ทคนิ ค ในการท า
ภาพเคลื่อนไหวให้มีความเป็ นธรรมชาติกว่าเดิม
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ภาพที่ 2.5 http://www.vcharkarn.com/varticle/38858
เป็ นเว็บไซต์ที่สอนการสร้างการ์ ตูนแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
ให้ภาพสมจริ งยิง่ ขึ้น และยังสอนเทคนิคต่างๆ ในการทาให้ภาพเคลื่อนไหว
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ภาพที่ 2.6 http://www.kroojan.com/flash/
เป็ นเว็บไซต์ที่สอนเรื่ องเทคนิ คการทางานต่างๆ ของโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
เพื่อให้งานแอนิเมชันสมบูรณ์ดูน่าสนใจได้ดียงิ่ ขึ้น
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในปั จจุ บ นั การทางานแอนิ เมชันนั้น เป็ นงานที่ ได้รับ ความนิ ย มเป็ นอย่างมาก และด้วยภาค
นิ พนธ์ที่จดั ทานั้นเป็ นงานที่เกี่ ยวกับแอนิ เมชัน ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงยกตัวอย่างงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเป็ น
แอนิเมชันดังนี้

ภาพที่ 2.7 แอนิเมชันเรื่ อง อยูอ่ ย่างพอเพียง
ศิ ริลกั ษณ์ คลองข่อย (2555) ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่ อสาร คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พฒั นาแอนิ เมชันเรื่ อง อยู่อย่างพอเพีย ง เพื่อให้เข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจาวันอย่างพอเพียง โดยในการออกแบบตัวละครให้มีความน่ารัก สี สันสดใส
ทาให้สามารถใช้เป็ นสื่ อการสอนให้กบั เด็กเล็กได้อีกด้วย โดยโปรแกรมที่ใช้พฒั นาคือ Adobe Flash
Professional CS5
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ภาพที่ 2.8 โปรแกรมสื่ อการสอน 3D Animation โยคะเพื่อสุ ขภาพ
ทัต ติ มะโนรมย์ ธี ร ทัศ น์ ไตรกิ ต ติ ว ฒ
ั น์ และภัค พล กอบสุ ข ยิ่ ง เจริ ญ (2552) ภาควิ ช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาโปรแกรมสื่ อการสอน 3D
Animation โยคะเพื่อสุ ขภาพ เนื้ อหามีการแบ่งตัวเลือกประกอบด้วย 3 หมวด คือ หมวดการเตรี ยมตัว
ก่อนฝึ ก หมวดท่าทางแต่ละท่าทางในการฝึ ก และหมวดทดสอบความรู้ที่ได้จากการฝึ ก โดยโปรแกรม
ที่ใช้พฒั นา คือ 3Ds Max 9
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ภาพที่ 2.9 แอนิ เมชัน เรื่ อง น้ ามือมนุษย์
ปาริ นทร์ แจ้งชัด วิทยา เสถียรธี ราภาพ และอารยะ อักษรดิษฐ์ (2557) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิ จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาแอนิ เมชันเรื่ อง น้ ามือมนุ ษย์ เพื่อให้
เข้า ใจถึ ง ปั ญหา และสาเหตุข องอุทกภัย ที่ เกิ ดขึ้ น อาทิ เช่ น การท าร้ า ยป่ า ทิ้ง ขยะลงในน้ า เป็ นต้น
ทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิ ดอุทกภัยต่างๆ อีกทั้งผูพ้ ฒั นาได้สร้ างแอนิ เมชัน ที่มีเนื้ อหา
เข้าใจง่าย สี สันที่น่าสนใจ โดยโปรเเกรมที่ใช้พฒั นาคือ Adobe Flash Professional CS3
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ภาพที่ 2.10 แอนิ เมชันเรื่ อง แนะนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซี ยน
เขมมิกา เดชเฟื่ อง ปริ ชญา แก้วเคน และอรรถพล พันธุ์ทุม (2555) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาแอนิ เมชันเรื่ อง แนะนาแหล่งท่องเที่ยวใน
กลุ่มประเทศอาเซี ยน เพื่อให้รู้จกั กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของแต่ละประเทศ โดยในการนาเสนอ จะ
ใช้ตวั การ์ ตูนที่มีสีสันสวยงาม และเนื้ อหาดึ งดูดความสนใจต่อผูช้ ม เช่ น วัด พระเจดีย ์ หรื ออนุ สรณ์
สถานสาคัญๆ โดยโปรแกรมที่ใช้พฒั นาคือ Adobe Flash Professional CS5.5
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ภาพที่ 2.11 แอนิ เมชันเรื่ อง หุ่ นดี สุ ขภาพดี ไม่ใช่เรื่ องยาก
นุ จริ นทร์ มี โภคกิ จ ปั ญญา เย็นบารุ ง และวาสนา สิ้ นทุ กข์ (2557) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาแอนิเมชันเรื่ อง หุ่ นดี สุ ขภาพดี ไม่ใช่ เรื่ อง
ยาก เพื่อให้คิดถึงผลข้างเคียงของการกินยาลดน้ าหนัก และนาเสนอถึงวิธีการลดน้ าหนักอย่างถูกต้อง
ไม่เกิดอันตรายในการลดน้ าหนัก เนื้ อหามีความเข้าใจง่าย รู ปภาพ ตัวละคร มีความน่าสนใจ โดยโปร
เเกรมที่ใช้พฒั นาคือ Adobe Flash Professional CS5

