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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่ อง หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น (Animation 2D Stop! Teen Mom)
เป็ นแอนิเมชันที่ให้ความรู ้ เกี่ยวกับการป้ องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สร้างขึ้นเพื่อรณรงค์และลด
อัตราการตั้ง ครรภ์ใ นวัยรุ่ น โดยแนะนาวิธีก ารป้ องกันในเรื่ องของการมี เพศสั มพันธ์ ในเรื่ องจะ
ประกอบไปด้วยตัวละคร 4 ตัวหลักในการดาเนิ นเรื่ อง และสิ่ งสาคัญที่ได้นาแอนิ เมชันมาใช้ในการ
นาเสนอก็คือ การนาเสนอที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่ อง หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น (Animation 2D Stop! Teen Mom)
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่ อสารเรื่ องเซ็กส์กบั วัยรุ่ นคือ
-

ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันการคุมกาเนิด
การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับเรื่ องเรี ยนและเรื่ องความรัก
การตัดสิ นใจในการดาเนินชีวติ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบงานกราฟิ ก (Element of Design) องค์ประกอบหลัก ๆ ในงานกราฟิ กจะแบ่ง
ออกเป็ น 8 ชนิดคือ เส้น รู ปร่ าง รู ปทรง น้ าหนัก พื้นผิว ที่วา่ ง สี และตัวอักษร
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ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบกราฟิ ก
เส้น (Line)

ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบเส้น
ลักษณะของเส้น (Line) แบบต่างๆ ตามตารางมาตรฐานแล้วจะพูดถึงเรื่ องนี้ วา่ เป็ นเรื่ องของจุด
เส้น ระนาบ แต่ถา้ จะเอาให้เข้าใจง่ายๆ ก็เพียงแต่เข้าใจว่าความหมายของเส้นก็คือ การที่จุดหลายๆ จุด
ถูกนามาวางต่อเนื่องจนกลายเป็ นเส้นรู ปทรงต่างๆ ขึ้นมารู ปทรงของเส้นที่จะสื่ อออกมาถึงความรู ้สึกที่
แตกต่างกันออกไป
-

เส้นแนวนอน ให้ความรู ้สึกสงบ ราบเรี ยบ
เส้นตรงแนวตั้ง ให้ความรู ้สึกมัน่ คงแข็งแรง
เส้นทแยง ให้ความรู ้สึกไม่มนั่ คง รวดเร็ ว แสดงถึงเคลื่อนไหว
เส้นตัดกัน ให้ความรู ้สึกประสาน แข็งแกร่ ง หนาแน่น
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-

เส้นโค้งให้ความรู ้สึกอ่อนช้อย อ่อนน้อม
เส้นประ ให้ความรู ้สึก โปร่ ง ไม่สมบูรณ์ หรื อในบางกรณี อาจจะใช้เป็ นสัญลักษณ์ในการ
แสดงถึงส่ วนที่ถูกซ่อนเอาไว้
เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู ้สึกเคลื่อนไหวไม่มีที่สิ้นสุ ด
เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู ้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างนิ่มนวล
เส้นซิ กแซ็ก ให้ความรู ้สึก น่ากลัว อันตราย

ส่ วนใหญ่แล้วเส้นจะมีอยูท่ ุกๆ งานออกแบบโดยถูกนาไปใช้ร่วมกับองค์ประกอบต่างๆ จนสื่ อ
ถึงอารมณ์ของผลงานออกมาได้ในแบบที่ตอ้ งการ ดังนั้นการเลื อกใช้เส้นเข้ามาเป็ นส่ วนประกอบใน
งานของเราจึงถือว่าเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงเป็ นอันดับแรก
รู ปร่ าง (Shape) รู ปทรง (Form) น้ าหนัก (Value)

ภาพที่ 2.3 รู ปร่ าง รู ปทรง น้ าหนัก
รู ปร่ าง เป็ นองค์ประกอบต่อเนื่ องมาจากเส้ น เกิ ดจากการนาเส้ นแบบต่างๆ มาต่อกันจนได้
รู ปร่ าง 2 มิติที่มีความกว้างและความยาว (หรื อความสู ง) ในทางศิลปะจะแบ่งรู ปร่ างออกเป็ น 2 แบบ
คือ รู ปร่ างที่คุน้ ตา แบบที่เห็ นแล้วรู ้ เลยว่านัน่ คืออะไร เช่ นดอกไม้ หรื อคน และอีกแบบหนึ่ งจะเป็ น
รู ปร่ างแบบฟรี ฟอร์ ม เป็ นแนวที่ใช้รูปร่ างสื่ อความหมายที่จินตนาการไว้ออกมา ไม่มีรูปทรงที่แน่นอน
แต่ดูแล้วเกิดจินตนาการถึงอารมณ์ที่ตอ้ งการสื่ อได้
รู ปทรง เป็ นรู ปร่ างที่มิติเพิ่มขึ้นมากลายเป็ นงาน 3 มิติคือ มีความลึกเพิ่มเข้ามาด้วย
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น้ าหนัก เป็ นส่ วนที่ มาเสริ มให้ดูออกว่ารู ปทรงมี น้ าหนักขนาดไหนเบา หรื อหนัก ทึบ หรื อ
โปร่ งแสง น้ าหนักจะเกิ ดจากการเติ ม สี และแสงแรเงาลงไปในรู ปทรงจนได้ผลลัพธ์ ออกมาตามที่
ต้องการ
ในการทางานกราฟิ กรู ปร่ างจะมีผลอย่างมากต่ออารมณ์ ของงาน เช่ น ถ้าต้องการงานที่อารมณ์
ผูห้ ญิงจัด ๆ เพียงแค่ใส่ รูปของดอกไม้ลงไปก็จะสามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างชัดเจน หรื อในงานที่
ต้องการให้มีมิติมากขึ้นก็อาจจะเป็ นรู ปทรงของดอกไม้ในมุมมองที่แปลกตา ก็จะสามารถสื่ ออารมณ์ที่
ต้องการออกไปได้พร้อมกับเป็ นการสร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย
พื้นผิว (Texture)

ภาพที่ 2.4 พื้นผิว
ในงานออกแบบกราฟิ ก พื้นผิวจะเป็ นอีกหนึ่ งองค์ประกอบที่ช่วยสื่ ออารมณ์ของงานออกมาได้
ชัดเจนมากขึ้น เช่น ถ้าเราเลือกพิมพ์งานลงในกระดาษ Glossy ที่เงาและแวววาว งานนั้นจะสื่ อกอกไป
ได้ทนั ทีวา่ “หรู มีระดับ” หรื อ ถ้าเราใส่ ลวดลายที่ดูคล้าย ๆ สนิ ม หรื อรอยเปื้ อนลงไปในงานก็จะสื่ อ
ได้ทนั ทีถึง “ความเก่า” ดังนั้นในการทางานนัก ออกแบบจึงควรเลื อกสร้างพื้นผิวทั้งในองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่ใส่ ลงไปในภาพ รวมทั้งวัสดุ ที่ใช้พิมพ์งานดังกล่าวลงไป ก็จะสามารถช่ วยสื่ อความหมายที่
ต้องการได้อย่างเหมาะสม
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ที่วา่ ง (Space)

ภาพที่ 2.5 ที่วา่ ง
อาจจะเกิดจากความตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจของนักออกแบบก็ได้ ที่วา่ งไม่ได้หมายความถึงพื้นที่วา่ ง
เปล่ าในงานเพียงอย่างเดี ยว แต่หมายถึ งรวมไปถึ งพื้นที่ ที่ไม่สาคัญหรื อ Background ด้วย ในการ
ออกแบบงานกราฟิ กที่วา่ งจะเป็ นตัวช่วยในงานดูไม่หนักจนเกินไป และถ้าควบคุมพื้นที่วา่ งนี้ให้ดี ๆ ที่
ว่างก็จะเป็ นตัวที่ช่วยเสริ มจุดเด่นให้เห็นได้ชดั เจนมากขึ้น
สี (Color)

ภาพที่ 2.6 สี
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สี ของงานกราฟิ ก ถือเป็ นหัวใจหลักสาคัญเลยก็วา่ ได้ เพราะการเลือกใช้สีจะแสดงถึงอารมณ์ที่
ต้องการได้ชัดเจนมากกว่าส่ วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมด เช่ น สี โทนร้ อน สาหรับงานที่ตอ้ งการความ
ตื่นเต้น ท้าทาย หรื อสี โทนเย็นสาหรับงานต้องการให้ดูสุภาพ สบายๆ เช่นสี แดงให้ความรู ้สึกถึงการมี
พลังและความทะเยอทะยาน สี ขาวให้ความรู ้สึกบริ สุทธิ์ สบาย เป็ นต้น
ตัวอักษร (Type)

ภาพที่ 2.7 ตัวอักษร
ตัวอักษรเป็ นสิ่ งสาคัญไม่เป็ นรองใคร เมื่อต้องทางานกราฟิ กดีไซน์ ในเรื่ องงานกราฟิ กที่ดีบาง
งาน นักออกแบบอาจจะใช้เพียงแค่ตวั อักษรและสี เป็ นส่ วนประกอบเพียงสองอย่าง เพื่อสร้ างสรรค์
งานที่สามารถสื่ อความหมายออกมาได้ในดีไซน์ที่สวยงาม [จตุพร ปานจ้อย, 2553]
หลักการทา Animation 12 ข้อ
1)

Spacing แอนิ เมชันหมายถึง การสร้ างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่ งหลายๆภาพ
ต่อเนื่ องกันด้วยความเร็ วสู งโดยหลักการแล้ว ไม่ว่าจะสร้ างภาพหรื อเฟรมด้วยวิธีใดก็
ตาม เมื่อนาภาพดังกล่าวมาฉายต่อกันด้วยความเร็ ว ตั้งแต่ 16 เฟรมต่อวินาทีข้ ึนไป เราจะ
เห็ นเหมือนว่า ภาพดังกล่าวเคลื่ อนไหวได้ต่อเนื่ องกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากการเห็นภาพติดตา
โดยภาพแต่ละภาพนั้นมีหลักการพื้นฐานอย่างน้อย 2 ส่ วนคือ ระยะห่างระหว่างภาพภาพ
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ภาพที่ 2.8 Timing and Spacing
2)

Squash and Stretch การเปลี่ยนแปลงมวลของ Object ซึ่ งในแอนิ เมชันนั้นไม่ได้
หมายความว่าจะเปลี่ยนกับของแข็งไม่ได้ เราสามารถใช้หลักการ Squash และ Stretch
กับของแข็งได้โดยการเปลี่ ยน Pose และ Acting ก็ได้ แต่ใจความสาคัญของการใส่
Squash และ Stretch ให้กบั แอนิ เมชันนั้นคือให้แค่ความรู ้สึกแต่อย่าให้เห็น เพื่อผลต่อ
งานที่ตอ้ งการให้เน้น Action หรื อการเคลื่อนไหวในช่วงขณะเวลาหนึ่ง

ภาพที่ 2.9 Squash and Stretch
3)

Anticipation เป็ นส่ วนที่สร้างความสัมพันธ์ให้คนดูตาม Action หรื อ Pose ที่เราต้องการ
จะเล่าให้ทนั โดยเราต้องใส่ Anticipation ไปก่อน Pose Action ซึ่ ง Anticipation อาจจะ
เป็ นท่าทางที่ชดั เจนอย่างเงื้ อไม้ก่อนสิ วงหรื อสิ่ งเล็กๆ น้อยๆ อย่างการกระพริ บตาก่อน
หันหน้าก็ได้

ภาพที่ 2.10 Anticipation
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4)

Staging การกากับภาพอย่างไรให้เข้าใจ idea ของภาพว่าอยูท่ ี่ไหนภายใต้กรอบสี่ เหลี่ยม
pose ของตัวละครอย่างชัดเจนให้คนดูรับรู ้ idea ในการเล่าเรื่ องในภาพนั้นให้ได้ สิ่ งที่
เป็ นประโยชน์ในการทางานส่ วนนี้ก็จะมีหลักการจัดองค์ประกอบของภาพเกี่ยวข้องด้วย

ภาพที่ 2.11 Staging
5)

Follow Through and Overlapping Action เพื่อทาให้แอนิ เมชันในคัทนั้นๆ เกิดความ
น่าเชื่ อถื อโดยวัตถุบางอย่างจะมีแรงเฉื่ อยและแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงลาดับ
ในการเคลื่อนไหวของร่ างกายที่เริ่ มและจบไม่พร้อม

ภาพที่ 2.12 Follow Through and Overlapping Action
6)

Arcs เส้นทางของ action จากจุดหนึ่ งไปสู่ จุดหนึ่ งว่าไปอย่างไรมีทิศทางอย่างไร ถือว่า
เป็ นเส้นทางของการเคลื่อนไหวโดยเราจะให้ความสาคัญกับช่วงกลางระหว่างจุดสองจุด
ของ action นั้น โดยสร้าง Arcs หรื อวิถีโค้งให้กบั เส้นทางการเคลื่อนไหว ซึ่ งจะทาให้
แอนิเมชันของเราดูลื่นไหลและเป็ นธรรมชาติยงิ่ ขึ้น
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ภาพที่ 2.13 Arcs
7)

Exaggeration การเน้นให้แอนิ เมชัน ของเราเห็ นชัด เจนยิ่ง ขึ้ น ไม่ ว่า จะเป็ นท่ า โพส
อากัปกริ ยา หรื ออารมณ์ของตัวละคร

ภาพที่ 2.14 Exaggeration
8)

Slow in and Slow out การอนิ เมทการเคลื่อนที่ของลูกโบว์ลิ่งให้รู้สึกว่ามีแรงน้อยใน
เฟรมและมี ความเร็ วเพิ่มขึ้ นเรื่ อยๆในเฟรมที่ แปดก่ อนที่ จะชนพินให้ล้มได้ ส่ วนภาพ
ด้านซ้ายเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วมากในเฟรมแรกและค่อยๆ อ่อนแรงลงในเฟรมที่แปดซึ้ ง
จะดู ไม่น่าเชื่ อถื อเท่ากับภาพด้วยซ้าย แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองหลักการต้องเลื อกใช้ให้
เหมาะสมกับในแต่ละเหตุการณ์
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ภาพที่ 2.15 Slow in and Slow out
9)

Secondary Action การเสริ มการแสดงหลัก เพื่อให้งานดู มีชีวิตแต่การเล่าเรื่ องต้องไม่
เปลี่ ย นไป อย่า งเช่ นนัก แสดงก าลัง อ่ า นหนัง สื อพิ ม พ์แ ต่ ก็ ดื่ ม กาแฟไปด้วย การอ่ า น
หนังสื อพิมพ์คือ Primary Action ส่ วนการดื่มกาแฟคือ การแสดงรองหรื อ Secondary
Action นัน่ เอง

ภาพที่ 2.16 Secondary Action
10) Solid Drawing การลงสี ให้กบั ภาพแต่ละภาพจะต้องมีการตัดเส้นก่ อนเพื่อให้ได้เส้ น
Outline ที่สวยงามชัดเจน ยิง่ ชัดเจนเท่าไรก็จะทาให้ชิ้นงานนั้นมีความสมบูรณ์สวยงาม
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ภาพที่ 2.17 Solid Drawing
11) Straight Ahead and Pose to Pose การวาดภาพแต่ละภาพ เฟรมแต่ละเฟรม เพื่อนามาเรี ยง
ต่อกันแล้วให้เกิดเป็ นภาพเคลื่อนไหวนั้นจะมีวิธีการทางานอยูส่ องวิธีคือ Straight Ahead
กับ Pose to Pose ซึ่ งมีการทางานที่แตกต่างกันดังนี้ Straight Ahead จะเป็ นการวาดภาพ
จากเฟรมหนึ่งไปยังอีกเฟรมหนึ่ งโดยเรี ยงจากภาพเริ่ มต้นไปจนจบ แต่ในขณะที่ Post to
Post จะเป็ นการวาดภาพเฉพาะคีย ์ Post หลักเป็ นช่วงๆ ให้เสร็ จเรี ยบร้อยก่อนจากนั้นจึง
ค่อยมาวาดภาพที่อยูร่ ะหว่าง คีย ์ Post

ภาพที่ 2.18 Straight Ahead and Pose to Pose
12) Appeal เริ่ มตั้งแต่การออกแบบตัวละคร นิ สัย ลักษณะท่าทางและบุคลิกที่สื่อออกมาให้
เรารู ้ สึกคล้อยตามหรื อเชื่ อว่าตัวละครนั้นมีอยูจ่ ริ ง ดังตัวละครทั้งสี่ ตวั ในภาพตัวอย่าง ที่
ทาให้เรารู ้สึกว่าตัวละครทั้งสี่ มีบุคลิกเฉพาะตัวและมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
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ภาพที่ 2.19 Appeal
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทา ทาการค้าหาเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องกับการสอนวาดรู ปและการสร้ างตัวการ์ ตูน และ
การวาดการ์ ตูนลงโปรแกรม Flash CS6 และ Illustrator CS3 เนื่ องจากมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นภาค
นิพนธ์ในด้านการวาดภาพและสร้างตัวละครได้ดว้ ยตัวเองสามารถใช้ขอ้ มูลจากเว็บไซต์ต่างๆ มาเป็ น
ส่ วนหนึ่งของการดาเนินงานโครงการ โดยการค้าหาได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.20 http://siripornchaimana.blogspot.com/p/blog-page_6496.html
เป็ นเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมการวาดการ์ ตูนขั้นพื้นฐานในลักษณะต่างๆ เช่ น การวาดใบหน้า
ขั้นพื้นฐานการวาดกล้ามเนื้ อในการ์ ตูน ซึ่ งได้รวบรวมการวาดไว้หลายประเภท ให้ผูท้ ี่สนใจเข้ามา
ศึกษาการวาดภาพต่างๆ ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 2.21 http://www.illustcourse.com
เป็ นเว็บ ไซต์ที่ มี ก ารรวบรวมการวาดการ์ ตูน ขั้นพื้ นฐาน เช่ น การวาดสั ดส่ ว นและท่ า โพส
ขั้นตอนการลงสี ซึ่ งได้รวบรวมการวาดไว้หลายประเภท ให้ผทู ้ ี่สนใจเข้ามาศึกษาการวาดภาพและการ
ลงสี ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 2.22 http://jammycray.wordpress.com/2010/05/29
เป็ นเว็บไซต์ที่มีการสอนเกี่ยวกับการลงสี แล้วไล่ระดับสี ในโปรแกรม Adobe Flash CS6 ให้ผทู ้ ี่
สนใจเข้ามาศึกษาการวิธีการลงสี ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 2.23 http://devine-hana.exteen.com/20100108/flash
เป็ นเว็บไซต์ที่มีการสอนเกี่ ยวกับการลงสี ไล่ระดับสี และการสร้ างเงาให้กบั ตัวการ์ ตูนโดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash CS6 ให้ผทู ้ ี่สนใจเข้ามาศึกษาการวิธีการลงสี และการวาดเงาได้ง่ายยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 2.24 http://writer.dek-d.com/mapian/story/viewlongc.php?id=777425&chapter=1
เป็ นเว็บ ไซต์ ที่ มี ก ารสอนเกี่ ย วกับ การการวาดรู ป และการลงสี โดยใช้โ ปรแกรม Adobe
Illustrator CS3 ให้ผทู ้ ี่สนใจเข้ามาศึกษาการวิธีการวาดภาพและลงสี ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 2.25 ภาพยนตร์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่ อง เพื่อน
กันยารั ตน์ ชาภูวงค์ เกรี ยงไกร หมวกสันเที ยะ และนัฐพล จึ งอมรกิ จ (2556) ภาควิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นา ภาพยนตร์ แอนิเมชัน
2 มิติ เรื่ อง เพื่อน โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash, Photoshop, Illustrator, After Effects CS5 เพื่อให้
ภาพ สี และฉาก ออกมาสมบูรณ์ มีแง่คิดคติต่างๆ มากมาย ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน และสามารถนา
ความรู ้ที่ได้มาใช้ในชีวติ ประจาวันในสังคม
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ภาพที่ 2.26 ภาพยนตร์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่ อง คุณธรรม ชุดความซื่อสัตย์
ศิริลกั ษณ์ สุ ขภิรมย์ (2555) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พฒั นา ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน 2 มิติ เรื่ อง
คุณธรรม ชุ ดความซื่ อสัตย์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop, Flash CS5 เพื่อช่วย
สนับสนุ นส่ งเสริ มการมีคุณธรรมของเด็กในช่วงวัยระหว่าง 6-9 ปี ซึ่ งจะช่วยให้เด็กมีการซึ มซับการ
กระทาต่างๆ ที่เป็ นพฤติกรรมที่เหมาะสม ที่จะช่วยส่ งเสริ มและปลูกจิตสานึกในการเป็ นประชากรที่ดี
ของประเทศต่อไปในอนาคต
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ภาพที่ 2.27 ภาพยนตร์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่ 2
กรี ต ากร วรวิ ท ยา (2556) สาขาสื่ อ นฤมิ ต คณะวิ ท ยาการสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย
มหาสารคาม ได้พฒั นา ภาพยนตร์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop, Flash CS5 เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้ และความเข้าใจ
ทางด้านประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่ 2 มากขึ้น มีขอ้ คิดดีๆ มากมาย และสามารถนาความรู ้ที่
ได้มาใช้ในชีวติ ประจาวันในสังคม
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ภาพที่ 2.28 ภาพยนตร์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่ อง สามัคคีคือพลังที่ยงิ่ ใหญ่
ศัน สนี ย ์ จงกรด (2556) สาขาเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ คณะครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ได้พฒั นา ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน 2 มิติ เรื่ อง
สามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop, Flash CS6 เพื่อช่วยสนับ
ส่ งเสริ มการมีคุณธรรมของเด็กในช่ วงวัยระหว่าง 6-12 ปี ที่จะช่ วยส่ งเสริ มความสามัคคี และปลู ก
จิตสานึกในการเป็ นประชากรที่ดีของประเทศต่อไปในอนาคต
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ภาพที่ 2.29 ภาพยนตร์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่ อง สะท้อนปั ญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ชยานันท์ ศิริขจร (2556) สาขาสื่ อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้พฒั นา ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน 2 มิติ เรื่ อง สะท้อนปั ญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop, Flash CS6 เพื่อช่วยสะท้อนปั ญหาสังคมในการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
มีขอ้ คิดต่างๆที่มากมายและยังนาความรู ้ที่ได้มาใช้ในการดาเนินชีวติ ต่อไป

