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บทคดัย่อ 

 ในการจดัท าโครงการเล่มน้ี จดัท าขึ้นเก่ียวกบั แอนิเมชัน่ภารกิจสุดทา้ย เพื่อเผยแพร่ความรู้ใน
รูปแบบการจ าลองส านักงานให้ผูท้ี่เรียนรู้ได้ศึกษาการสร้างแอนิเมชั่น รวมถึงการท างานของแต่ละ
หน่วยงาน 

 ภารกิจสุดทา้ย เป็นการเผยแพร่ส่ือบนัเทิงในรูปแบบแอนิเมชั่น ตวัหนังสือที่อ่านง่าย ความ
ชัดเจนของรูปภาพ รูปแบบการจดัวางเน้ือหาสาระภายในเร่ือง การใส่เสียงประกอบ เพลงบรรยาย
อารมณ์ในฉากต่าง ๆ รวมไปถึงการพากยเ์สียงให้เข้ากับตัวละคร โดยแอนิเมชั่น ภารกิจสุดท้าย 
ด าเนินการด้วยโปรแกรม Paint to sai,Adobe Animate 2019,Adobe After Effects 2019,VEGAS Pro 
17.0,FL studio 17,Microsoft PowerPoint 2016 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท  าจึงไดจ้ดัท าแอนิเมชัน่ ภารกิจสุดทา้ยน้ีเพือ่เป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่ไดรั้บชม ซ่ึง
ผูรั้บชมได้รับขอ้คิด ความบนัเทิง คติสอนใจ และใช้เป็นแนวทางในการน าไปเป็นแบบอย่างในการ
พฒันาแอนิเมชัน่ต่อไปได ้

    
 
 



ค 

 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ที่ได้ให้วิชาความรู้ และให้ขอ้มูล
ส าหรับการจัดท าโครงการ ท าให้คณะผูจ้ ัดท าสามารถน าความรู้น้ีมาประยุกต์ใช้ในการจดัท า
โครงการจนประสบผลส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

 ขอขอบคุณ อาจารยส์มาภรณ์ เยน็ดี และ อาจารยฐิ์ติรัตน์ นัยพตัน์ ซ่ึงเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษา
ของโครงการ รวมถึงอาจารยฐิ์ติรัตน์ นัยพฒัน์ ที่ให้ค  าปรึกษาแนะน าแนวทางการท างาน แนะน า 
การจดัระบบต่าง ๆ อีกทั้งยงัให้ค  าปรึกษาด้านเอกสารโครงการ ท าให้แอนิเมชัน่ภารกิจสุดทา้ยน้ี
เสร็จสมบูรณ์ และผา่นมาไดด้ว้ยดี 

 และขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผูป้กครองทุกท่านที่ให้ก าลังใจ และสนับสนุนการท า
โครงการน้ี ขอขอบคุณสมาชิกในกลุ่มที่ช่วยกันจดัท าจนโครงการส าเร็จไปได้ด้วยดี อีกทั้งยงั
ขอบคุณทุกอุปสรรคปัญหาที่ท  าให้รู้จกัความอดทน การแกไ้ขปัญหา และพยายามท าให้โครงการน้ี
ประสบความส าเร็จ 

 
 
  
    
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                      

ง     

ค ำน ำ 
 การจัดท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501 หลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยไดจ้ดัท าแอนิเมชัน่ เร่ือง ภารกิจสุดทา้ย และเพื่อเป็น
การต่อยอดโปรแกรมจากทีเคยศึกษามาโดยตลอดหลกัสูตร ใช ้วธีิการเก็บขอ้มูลโดยส ารวจความคิดเห็นจากการ
จดัสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ยความคิดเห็นใน ดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหาสาระความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ  

 แอนิเมชัน่ ภารกิจสุดทา้ยที่ทางคณะผูจ้ดัท  าไดท้  านั้น ด าเนินการดว้ยโปรแกรม Paint to Sai,โดยแอนิ
เมชัน่ภารกิจสุดทา้ย ในเน้ือหาไดส้ร้างความบนัเทิง คติสอนใจ และเป็นอีกหน่ึงตวัเลือกในดา้นส่ือแอนิเมชั่น
ใหแ้ก่ผูรั้บชม 

 หากโครงการน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ดัท  า ขออภยัไว ้ณ ที่น้ี และจะด าเนินการพฒันา
ผลงานทางดา้นคอมพวิเตอร์ใหดี้ขึ้นต่อไป 

 

คณะผูจ้ดัท  า 

8 มกราคม 2563 
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รูปที่ 3.37 ฉากของประตูที่เปิดออกกระทบกบักระด่ิงจนเกิดเสียงดงั 50 
รูปที่3.38 AK-054 ก าลงัเดินผา่นชั้นวางในร้านซูเปอร์มาร์เก็ต 50 
รูปที่ 3.39 ฉากเด็กมนุษยท์ี่ก  าลงัหลบัอยูใ่นตะกร้า 51 

รูปที่ 3.40 AK-054 หยบิหนงัสือออกมาจากกระเป๋ายา่มของเขา 51 
รูปที่ 3.41 ฉากหนงัสือคู่มือเล้ียงเด็กที่ AK-054 พกติดตวั 52 
รูปที่ 3.42 AK-054 มองวา่เด็กก าลงัจะร้องไหอี้กรอบ หรือเปล่า 52 
รูปที่ 3.43 ฉากเด็กมนุษยก์  าลงัหลบัสนิท 53 

รูปที่ 3.44 AK-054 มองวา่เด็กก าลงัหลบัสนิทจึงเปิดหนงัสืออ่านทนัท ี 53 
รูปที่ 3.45 อ่านไปไดเ้พยีงสามวเิด็กก็เร่ิมร้องขึ้นอีกคร้ัง 54 
รูปที่ 4.46 AK-054 ตอ้งแกไ้ขปัญหาไม่ใหเ้ด็กร้องไห ้ 54 
รูปที่ 4.47 เขา้หนา้สแกน : น ้ านมในขวดที่ชงแลว้อุณหภูมิปกติ 55 

รูปที่ 4.48 ฉากเด็กมนุษยค์วา้ขวดนมเขา้ปากพร้อมมือของ AK-054 ที่ประคองขวด
นม 

55 

รูปที่ 3.49 ฉากของยงัชีพของเด็กมนุษยท์ี่เกล่ือนกราดเตม็โตะ๊เคาน์เตอร์ 56 
รูปที่ 3.50 AK-054 ก าลงัตบหลงัเด็กเบา ๆ ใหเ้รอออกมา 56 
รูปที่ 3.51 เด็กมนุษยห์ยดุร้องแลว้ และก าลงัเล่นน ้ าลาย 57 
รูปที่ 3.52 สถานนะพลงังาน : 61 % 57 

รูปที่ 3.53 ฉากมือเล็กทีก่  าลงัเอ้ือมจบัหนู 58 



ฎ 

 

สารบญัรูป 
 

รูปที่ 3.54 ฉากเด็กมนุษยก์  าลงัเอาหนูเขา้ปาก 

หนา้ 
 

58 
รูปที 3.55 AK-054 รีบวิง่เขา้มาฉุดตวัเด็กออกอยา่งหวดุหวดิ 59 
รูปที่ 3.56 เด็กมนุษยง์บัมือของ AK-054 ดว้ยความเขด็ฟัน 59 

รูปที่ 3.57 ฉาก AK-054 ก าลงัตรวจสุขภาพปากของเด็กมนุษย ์ปรากฏวา่ฟันก าลงั
งอก 

60 

รูปที่ 3.58 ฉากที่ AK-054 ก าลงัอ่านหนงัสือนิทานภาพใหเ้ด็กฟัง 60 
รูปที่ 3.59 เด็กมนุษยพ์ดูตามค าที่ AK-054 เล่าออกมา 61 
รูปที่ 3.60 เด็กมนุษยช้ี์ AK-054 และเรียกช่ือของเขา AK-054 รีบหนัมาทนัที 61 

รูปที่ 3.61 AK-054 กอด และชมเด็กมนุษยท์ี่สามารถเรียกช่ือของเขาได ้ 62 
รูปที่ 3.62 ฉากที่ AK-054 ก าลงัห่มผา้ห่มใหเ้ด็กมนุษย ์ 62 
รูปที่ 3.63 ฉากของซูเปอร์มาร์เก็ตที่พกัของ AK-054 และเด็กมนุษย ์ 63 
รูปที่ 3.64 ฉากของกลอ้งฉายไปดา้นบน 63 

รูปที่ 3.65 ฉากของพระจนัทร์เตม็ดวงในยามค ่าคืน 64 
รูปที่ 3.66 ฉากของพระจนัทร์ที่แปรเปล่ียนเป็นพระอาทิตยใ์นตอนกลางวนั 64 
รูปที่ 3.67 ฉากที่ AK-054 ก าลงัยนืมองป้ายโฆษณา 65 
รูปที่ 3.68 สถานะพลงังาน : 53 % 65 

รูปที่ 3.69 AK-054 ก าลงัดูอะไรบางอยา่งอยา่งใจจดใจจ่อ 66 
รูปที่ 3.70 ภาพป้ายโฆษณา Happy Family Forever 66 
รูปที่ 3.71 ภาพเงาของ AK-054 ที่สะทอ้นกระจก 67 
รูปที่ 3.72 AK-054 ก าลงัถูกเรียกโดยเด็กมนุษย ์ 68 

รูปที่ 3.73 เด็กมนุษยท์ี่โตขึ้นมาอีก 3 ปี ก าลงัเรียก AK-054  68 
รูปที่ 3.74 เด็กมนุษยย์ืน่ดอกไมใ้ห ้AK-054 69 
รูปที่ 3.75 AK-054 ขอบคุณเด็กมนุษย ์ 69 
รูปที่ 3.76 AK-054 เอาดอกไมท้ี่รับมา ก่อนจะทดัหูให้เด็กมนุษยอ์ยา่งอ่อนโยน 70 

รูปที่ 3.77 เด็กมนุษยข์อบคุณ AK-054 พร้อมยกยิม้กวา้ง 70 
รูปที่ 3.78 AK-054 และเด็กมนุษยจ์บัมือกนั 71 



ฏ 

 

สารบญัรูป 
 

รูปที่ 3.79 เขา้หนา้สแกน : ตามหาครอบครัวใหเ้ด็กมนุษย ์“ภารกิจสุดทา้ย” ท าการ
บนัทึก 

หนา้ 
 

71 

รูปที่ 3.80 ฉาก AK-054 และเด็กมนุษยก์  าลงัเดินจูงมือกนั 72 

รูปที่ 3.81 เด็กมนุษยแ์สดงสีหนา้เจบ็ปวด 72 
รูปที่ 3.82 เทา้ของเด็กมนุษยไ์ปเหยยีบกอ้นอิฐจนเป็นแผลเล็ก ๆ 73 
รูปที่ 3.83 AK-054 มองดูเด็กมนุษย ์และก าลงัประมวลผล 73 
รูปที่ 3.84 ฉากเทา้ของเด็กมนุษยมี์แผล 74 

รูปที่ 3.85 ฉากเด็กมนุษยท์ี่ก  าลงัพยายามกลั้นไม่ใหร้้องไห ้ 74 
รูปที่ 3.86 AK-054 เขา้มาหาเด็กมนุษย ์ 75 
รูปที่ 3.87 AK-054 อุม้เด็กมนุษยข์ึ้นมา 75 
รูปที่ 3.88 AK-054 ท าใหเ้ด็กมนุษยห์วัเราะอีกคร้ัง 76 

รูปที่ 3.89 ภาพมือของเด็กมนุษยท์ี่ก  าลงัทา้วขอบบนัได 76 
รูปที่ 3.90 ฉากเด็กมนุษยถ์ามวา่รองเทา้คืออะไร 77 
รูปที่ 3.91 AK-054 ก าลงัเลือกรองเทา้ 77 
รูปที่ 3.92 ฉาก AK-054 ใส่รองเทา้ให้เด็กมนุษย ์ 78 

รูปที่ 3.93 รองเทา้คู่ที่ 1 : รองเทา้บูทคู่ใหญ่ 78 
รูปที่ 3.94 รองเทา้คู่ที่ 2 : รองเทา้บลัเล่ต ์ 79 
รูปที่ 3.95 รองเทา้คู่ที่ 3 : รองเทา้กนัฝนคู่ใหญ่ 79 
รูปที่ 3.96 รองเทา้คู่ที่ 4 : รองเทา้มีหนามสีฉูดฉาด 80 

รูปที่ 3.97 ฉาก AK-054 ก าลงัมองรองเทา้คู่สุดทา้ย 80 
รูปที่ 3.98 เด็กมนุษยส์ามารถใส่ไดพ้อดี 81 
รูปที่ 3.99 AK-054 ก าลงัประมวลผลวา่เหมาะสมกบัการใชง้านหรือไม่ 81 
รูปที่ 3.100 เม่ือ AK-054 ประมวลผลเสร็จส้ิน AK-054 ท าเป็นเป็นเซอร์ไพรส์เด็ก
มนุษย ์

82 

รูปที่ 3.101 ฉากกองไฟที่ถูกจุดขึ้นโดย AK-054 82 
รูปที่ 3.102 AK-054 ก าลงัเก็บสมัภาระเขา้กระเป๋ายา่ม 82 
รูปที่ 3.103 เด็กมนุษยข์อร้องให ้AK-054 เล่านิทานใหฟั้ง 83 



ฐ 

 

สารบญัรูป 
 

รูปที่ 3.104 เด็กมนุษยถู์กปฏิเสธจึงท าหนา้มุ่ยแต่ก็ตอบตกลง 

หนา้ 
 

83 
รูปที่ 3.105 AK-054 ประมวลผลวา่เด็กมนุษยก์  าลงัเศร้า 84 
รูปที่ 3.106 AK-054 ขอหนงัสือนิทานภาพคนื 84 

รูปที่ 3.107 AK-054 ลงไปนัง่ดา้นขา้งและเปิดหนงัสือ 85 
รูปที่ 3.108 AK-054 จะอ่านนิทานใหแ้ค่เร่ืองเดียวพอส าหรับในค ่าคืนน้ี 85 
รูปที่ 3.109 เด็กมนุษยย์กแขน AK-054 ขึ้นพร้อมมุดตวัเขา้ไป 86 
รูปที่ 3.110 เด็กมนุษยบ์อกวา่เธอพร้อมส าหรับนิทานแลว้ 86 

รูปที่ 3.111 ฉากกองไฟ 87 
รูปที่ 3.112 สถานะพลงังาน : 35 % 87 
รูปที่ 3.113 ฉาก AK-054 ก าลงัสอนอ่านตวัอกัษร 88 
รูปที่ 3.114 ฉากมนุษยต์ั้งใจอ่านเป็นอยา่งมาก 88 

รูปที่ 3.115 ฉาก AK-054 ก าลงัสอนเขียนหนงัสือ 89 
รูปที่ 3.116 ฉากเด็กมนุษยผ์กูเชือกรองเทา้ และท าอะไรหลาย ๆ ดว้ยตวัเองไดแ้ลว้ 89 
รูปที่ 3.117 ฉากเด็กมนุษยไ์ม่ยอมกินยา 90 
รูปที่ 3.118 ฉากเด็กมนุษยเ์รียก AK-054 จากดา้นหลงั 90 

รูปที่ 3.119 เด็กมนุษยพ์บเจอสุนขักลางทาง 91 
รูปที่ 3.120 สุนขัท าท่าจะกดัเด็กมนุษย ์ 91 
รูปที่ 3.121 AK-054 เห็นดงันั้นจึงรับวิ่งเขา้ไปหาอยา่งต่ืนตระหนก 92 
รูปที่ 3.122 AK-054 ควา้ตวัเด็กเอาไวพ้ร้อมมือทีแ่ปรเปล่ียนกลายเป็นปืน 92 

รูปที่ 3.123 AK-054 เขา้สู่โหมด Killer  93 
รูปที่ 3.124 ฉากสุนขัตกใจ และรีบวิง่ออกไปจากบริเวณ 93 
รูปที่ 3.125 AK-054 เช็คเด็กมนุษยว์า่ปลอดภยัดีหรือเปล่า 94 
รูปที่ 3.126 เด็กมนุษยป์กติดี และกล่าวขอบคุณ 94 

รูปที่ 3.127 ฉากเด็กมนุษยท์ี่ก  าลงันัง่อ่านหนงัสือ 95 
รูปที่ 3.128 ฉากเด็กมนุษยท์ี่โตขึ้นมาอีก 5 ปี 95 
รูปที่ 3.129 AK-054 ก าลงัแอบมองเด็กมนุษยท์ี่ก  าลงัอ่านหนงัสือ 96 
รูปที่ 3.130 AK-054 เกิดอาการกระตุก และช็อค 96 



ฑ 

 

สารบญัรูป 
 

รูปที่ 3.131 เขา้หนา้สแกน : ค  าเตือน ค  าเตือน 

หนา้ 
 

97 
รูปที่ 3.132 AK-054 คอ่ย ๆ ลม้ลงไปนั่งกบัพืน้ 97 
รูปที่ 3.133 กลอ้งนยัน์ตาของ AK-054 ก าลงักระพริบดว้ยความไม่เสถียร 98 

รูปที่ 3.134 เขา้หนา้สแกน : สถานะแบตเตอร่ีก าลงัถึงขีดต ่าสุด 98 
รูปที่ 3.135 AK-054 จบัหวัของตวัเองพร้อมหมุนแกลนกลางเช่ือมขอ้มูลใหเ้ขา้ที่
ดงัเดิม 

99 

รูปที่ 3.136 เขา้หนา้สแกน : ประมวลผลระยะเวลาที่เหลือ 99 
รูปที่ 3.137 เขา้หนา้สแกน : เหลือเวลา 1 ปี โดยประมาณ 100 

รูปที่ 3.138 เขา้หนา้สแกน : ยนืยนักกัเก็บพลงังาน เพือ่ภารกิจสุดทา้ย 100 
รูปที่ 3.139 ฉากเด็กมนุษยก์  าลงัชวน AK-054 คุย 101 
รูปที่ 3.140 ฉาก AK-054 เดินตาม 101 
รูปที่ 3.141 เด็กมนุษยถ์ามถึงวา่ท าไม AK-054 ถึงเดินชา้ลงกวา่เม่ือก่อน 102 
รูปที่ 3.142 AK-054 ตอบปัดไม่บอกความจริงที่เขากกัเก็บพลงังาน 102 
รูปที่ 3.143 AK-054 เดินเขา้ไปลูบหวัอยา่งอ่อนโยน 103 
รูปที่ 3.144 เด็กมนุษยเ์ดินเขา้ไปเกาะร้ัวมองววิ 103 
รูปที่ 3.145 เด็กมนุษยบ์อกวา่ววิสวยมาก 104 

รูปที่ 3.146 AK-054 และเด็กมนุษยก์  าลงัคุยกนั และมองววิไปดว้ย 104 
รูปที่ 3.147 เด็กมนุษยดู์มีความหวงัที่จะเห็นอะไรใหม่ๆนอกจากในหนงัสือแบบที่
ผา่นมา 

105 

รูปที่ 3.148 AK-054 หนัมามองเด็กมนุษย ์ 105 

รูปที่ 3.149 ฉากสวนสนุกร้าง 106 
รูปที่ 3.150 เด็กมนุษยส์นใจเป็นอยา่งมาก 106 
รูปที่ 3.151 AK-054 เด็กมนุษย ์เดินจูงมือเขา้ไป 107 
รูปที่ 3.152 เด็กมนุษยม์องดูรางรถไฟเหาะ 107 
รูปที่ 3.153 เด็กมนุษยรู้์สึกอยากขึ้นไปดู 108 
รูปที่ 3.154 AK-054 หา้มไม่ใหไ้ป 108 
รูปที่ 3.155 ฉาก AK-054 และเด็กมนุษยพ์อเล่นกนัเสร็จก็มานัง่ชมววิ 108 



ฒ 

 

สารบญัรูป 
 

รูปที่ 3.156 เด็กมนุษยพ์ดูวา่ต่อไปน้ีเราจะเป็นยงัไงกนัต่อ 

หนา้ 
 

109 
รูปที่ 3.157 หิมะในฤดูหนาวก าลงัตก 109 
รูปที่ 3.158 AK-054 บอกวา่ตอ้งด าเนินการต่อไป 110 
รูปที่ 3.159 เด็กมนุษยห์นัมาบอกวา่ไม่ใช่ค  าพดูแบบนั้น 110 
รูปที่ 3.160 เด็กมนุษยพ์ดูวา่ ตอ้งใชชี้วติต่อไป 111 
รูปที่ 3.161 AK-054 ไม่เขา้ใจในส่ิงที่เธอพดู 111 
รูปที่ 3.162 AK-054 หนัมามองหิมะที่ก  าลงัโปรยปราย 112 
รูปที่ 3.163 เขา้หนา้สแกน : ท  าการบนัทึก ใชชี้วติต่อไป 112 
รูปที่ 3.164 แกที่เด็กมนุษยก์  าลงัตกใจ 113 
รูปที่ 3.165 AK-054 ก าลงัเกิดอาการกระตุก และช็อกต่อหนา้เด็กมนุษย ์ 113 
รูปที่ 3.166 เด็กมนุษยรี์บวิง่เขา้ไปดู AK-054 วา่เกิดอะไรขึ้น 114 
รูปที่ 3.167 AK-054 ลุกขึ้นมาดว้ยความทุลกัทุเล 114 
รูปที่ 3.168 เด็กมนุษยถ์ามวา่มนัเกิดอะไรขึ้น 115 
รูปที่ 3.169 AK-054 หนัมามอง แต่เลือกที่จะไม่บอกความจริง 115 
รูปที่ 3.170 AK-054 บอกวา่ไม่เป็นไร และทุกอยา่งปกติดี 116 
รูปที่ 3.171 ฉากเด็กมนุษยก์  าลงัจุดไฟดว้ยตวัเอง 116 
รูปที่ 3.172 เด็กมนุษยเ์ดินเขา้ไปนัง่ขา้ง ๆ AK-054 117 
รูปที่ 3.173 AK-054 ใส่ผา้พนัคอใหเ้ด็กพร้อมบอกวา่ถึงฤดูหนาวแลว้ ตอ้งรักษา
สุขภาพดี 117 

รูปที่ 3.174 ฉากเด็กมนุษยก์  าลงันอนอยูข่า้ง ๆ AK-054 118 
รูปที่ 3.175 เขา้หนา้สแกน : ท  าการกกัเก็บพลงังาน 118 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ภูมิหลังและควำมเป็นมำ 

          แอนิเมชัน่ คือ ความมีชีวติชีวา มาจากรากศพัทค์  าวา่ Anima แปลวา่จิตวญิญาณหรือมีชีวติ แต่

ต่อมาแอนิเมชัน่ก็มีความหมายตามที่เราเขา้ใจกนัในปัจจุบนัน้ีก็คือ การสร้างภาพเคล่ือนไหวไดห้รือ
ภาพการ์ตูนที่เคล่ือนไหวได ้ ส่วนแอนิเมชัน่ในความหมายเชิงภาพยนตร์ก็คือ กระบวนการการฉาย

รูปเฟรมภาพออกมาทีละเฟรมหรือสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือท าดว้ยการวาดมือ และท าซ ้ า
การเคล่ือนไหวทีละนอ้ย ๆ ซ่ึงจะแสดงทีละภาพในอตัราความเร็วมากกวา่หรือเท่ากบั 16 ภาพ ต่อ      

1 วนิาที (ปัจจุบนั 24เฟรม ต่อ 1 วนิาที NTSC) ส่วนแอนิเมชัน่ก็เป็นค าอีกค าหน่ึงที่ใชก้นับ่อย ๆนั้นก็

เป็นค าที่ญี่ปุ่ นเรียกแอนิเมชัน่กนัแบบยอ่ ๆ (Anime) แต่ต่างกบัแอนิเมชัน่ของฝร่ังเพราะจะเนน้การ
เล่าเร่ืองมากกวา่ภาพเคล่ือนไหว 

แอนิเมชัน่เร่ือง ภารกิจสุดทา้ย ในโลกที่ทรัพยากรของโลกในปัจจุบนัลดลงถึงสูงสุด เทคโนโลยี

เจริญกา้วหนา้แต่ประชากรของมนุษยน์อ้ยลง แอนิเมชัน่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองราวของ AK- 054 หุ่นยนต์
ทหารแต่โปรแกรมส่วนนึกคิดกลบัผดิพลาด และเคยผา่นสงครามคร้ังสุดทา้ยของมนุษยชาติที่ไดเ้จอ

เด็กทารกมนุษยผ์ูสู้ญเสียมารดา ความสมัพนัธข์องทั้งสองจึงเร่ิมตน้ขึ้นพร้อมกบัภารกิจใหม่ของ   
AK - 054 ที่ตอ้งหาครอบครัวใหเ้ด็กคนน้ีมีชีวติรอดต่อไป 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ทางคณะผูจ้ดัท  าโครงการไดจ้ดัสร้าง 2D Animation Visual Effect เร่ือง ภารกิจ

สุดทา้ย โดยเน้ือเร่ืองจะกล่าวถึงความสมัพนัธข์องเด็กมนุษยแ์ละหุ่นยนต ์โดยมีภารกิจใหม่ที่ ท  าตอ้ง
ใหส้ าเร็จก่อนที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค์โครงกำร 

          1. เพือ่ตระหนกัถึงความสมัพนัธใ์นครอบครัวและการดูแลซ่ึงกนัและกนั 

          2. เพือ่ตระหนกัต่อการด าเนินชีวติต่อไปไม่วา่อดีตจะเลวร้ายก็ตาม 
          3. เพือ่พฒันาความรู้ดา้นแอนิเมชัน่และการสร้างเอฟเฟคเสมือน 

 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

          1. สามารถสร้างตวัละคร เอฟเฟค ฉากและเน้ือเร่ือง 

          2. สามารถใชง้านโปรแกรมต่าง ๆ ในการสร้างตดัต่อแอนิเมชัน่ได ้
          3. สร้างตวัละครใหเ้คล่ือนไหวในอิริยาบถต่าง ๆ ใหดู้น่าสนใจ 

          4. ท าการพากยเ์สียงและปรับแต่งเสียงใหเ้ขา้กบัตวัละครต่าง ๆ ในเร่ือง 

          5.  เพิม่ Sud Title เพือ่ใหค้นที่มีขอ้บกพร่องทางหูเขา้ใจไดง่้าย 
          6. สร้างฉาก สถานที่และบรรยากาศ ใหดู้เหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง  

          7. ใชเ้สียงเพลงประกอบใหเ้ขา้ถึงอารมณ์ต่าง ๆ ในแต่ละฉากของเน้ือเร่ือง 

          8. เพือ่ใหทุ้กคนที่ไดดู้แอนิเมชัน่เร่ืองน้ีไดรั้บและเขา้ใจเร่ืองราว ความบนัเทิงและขอ้คิดใน
ระหวา่งการรับชม 

 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

          1. ไดรั้บการเรียนรู้เร่ืองการท าแอนิเมชัน่ 

          2. ไดรั้บการฝึกพากยเ์สียงและรายละเอียดเสียงต่าง ๆ  
          3. ไดรั้บการพฒันาการตดัต่อและการใชเ้อฟเฟค 

          4. ไดใ้หบุ้คคลที่ไดดู้ไดรั้บความบนัเทิงและขอ้คิดจากแอนิเมชัน่เร่ืองน้ี 
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1.5  แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart) 

 

                              ตารางที่ 1.1  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

รายการภาคเรียนที่ 1 
มิถุนำยน 62 กรกฎำคม 62 สิงหำคม 62 กนัยำยน 62 

ระยะเวลำ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการท าโครงการ
นกัศึกษาปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้ ATC.01
โครงการ รอบท่ี 1 เอกสาร
บทท่ี 1 

                
14 มิถุนายน  62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 

                17 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ  
รอบท่ี 2 

                19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 2 

                21 มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหวัขอ้ออนไลน์
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

                18-30 มิถุนายน 62 

สง่บทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

สง่บทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหวัขอ้โครงการ  
(รอบเอกสาร)                 17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ  
(รอบเอกสาร) 

                22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้ 
โปรแกรม 50% 

                9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 
โปรแกรม 60% 

                16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 
โปรแกรม 70% 

                23-30 กนัยายน 62 

รำยกำร ภำคเรียนที่ 2 
        พฤศจิกำยน 62          ธันวำคม 62           มกรำคม 63          กมุภำพันธ์ 63 

ระยะเวลำ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหนา้ 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบน าเสนอโครงการ  
ระดบัปวส.3 

                7 ธันวาคม 62 

ประกาศผลสอบ  
(รอบโปรแกรม) 

                11 ธันวาคม 62 

ส่งเอกสารบทท่ี 4                 6-19 มกราคม 63 

ส่งเอกสารบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

ส่งงบประมาณในการท า
โครงการ (แบบออนไลน)์ 

                26-30 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี ช าค่าเขา้เล่ม                 1-20 กุมภาพนัธ์ 63 
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1.6 เคร่ืองมือที่ใช้พัฒนำโปรแกรม 

          1. Adobe Photoshop CC 2019          ใชใ้นการสร้างฉาก 
          2. Pain To SAI                                  ใชใ้นการสร้างออกแบบตวัละคร 

          3. Krita                                              ใชใ้นการท าสตอร่ีบอร์ด 

          4. Sony Vagus Pro 15.0                    ใชใ้นการตดัต่อวดีิโอ 
          5. Adobe Premimere Pro CC 2019   ใชใ้นการสร้างเอฟเฟค 

          6. FL studio 20                                  ใชใ้นการตดัต่อเอฟเฟคเสียง 
          7. Clip Studio Paint                           ใชใ้นการท าเอนิเมชนั 

 

1.7 งบประมำณกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำ (บำท) 

1 กระดาษA4 Double A  1 รีม 120 

2 ไลเซนต ์Adobe  1 ไลเซนต ์ 2,220 

3  เคร่ืองปร้ิน 1 เคร่ือง 4,700 

รวมเป็นเงนิ 7,040 

 

ตำรำงที่ 1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
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บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

การน าเสนอผลงานถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านแอนิเมชัน่นั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่เน่ืองจาก
เร่ืองโดยทัว่ไปในสมัยก่อนยงัคงเน้นให้เน้ือเร่ืองมีความสนุกสนาน อบอุ่นหัวใจ ความราบร่ืน     
ของชีวติ ซ่ึงอาจท าให้ผูรั้บชมบางส่วนนั้นไม่เขา้ใจในเร่ืองราวที่ตรงกนัขา้มว่าในความเป็นจริงนั้น      
ไม่อาจเหมือนแอนิเมชัน่ที่ไดรั้บชมเสมอไป  

แอนิเมชัน่ในปัจจุบนัสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวไดดี้ไม่แพภ้าพยนตร์ และดว้ยความสามารถ
ในการดึงดูดเด็ก ๆ หรือผูช้มที่มีความอ่อนไหวต่อความรุนแรง แอนิเมชัน่จึงเป็นตวัเลือกที่มีบทบาท
ส าคญัในการถ่ายทอดเร่ืองราวเล่านั้นแทน ซ่ึงแอนิเมชัน่สามารถปรุงแต่งความรุนแรงออกไปได้   
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตวัละครที่ชัว่ร้าย หรือการสะทอ้นดา้นมืดของสังคม การกระท า และค าพูด    
ก็สามารถลดทอนความรุนแรงของส่ิงเหล่านั้นลงไดเ้ช่นกนั และยงัสามารถสอดแทรกขอ้คิดลงไป    
ในเน้ือเร่ืองเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงส่ิงต่าง ๆ ที่ไม่อาจมองข้ามได้ ผู ้จ ัดท าจึงจัดท าแอนิเมชั่น                
เร่ือง ภารกิจสุดทา้ย ซ่ึงเก่ียวกบัเร่ืองราวในโลกอนาคตที่ผ่านสงครามมามากมาย ท าให้ทรัพยากร  
ในโลกถึงจุดส้ินสุด จึงได้เร่ิมตน้การเอาตวัรอดของมนุษยท์ี่หลงเหลืออยู่ที่ตอ้งเผชิญอุปสรรค         
ที่ไม่อาจหลีกเล่ียง แต่แอนิเมชัน่สองมิติเร่ืองน้ี จะถ่ายทอดเร่ืองราวผ่าน “หุ่นยนต ์AK-054”  ทหาร  
ผูผ้่านสงครามโลกคร้ังสุดทา้ย กบัการใชชี้วิตในแต่ละวนัอยา่งไร้จุดหมาย แต่เม่ือ AK-054 พบเจอ
เด็กทารกมนุษยผ์ูก้  าพร้ามารดา ชีวิตของ AK-054 จึงเปล่ียนไป ความสัมพนัธ์ของทั้งสองจึงได้
เร่ิมตน้ขึ้น เด็กมนุษยผ์ูม้อบความรู้สึกให้กับหุ่นยนต์ และหุ่นยนต์ผูม้อบความรู้การเอาตัวรอด   
ใหก้บัเด็กมนุษย ์การอยูด่ว้ยกนัของทั้งสองนั้นจะถ่ายทอดเร่ืองราวทั้งความบนัเทิง ความสนุกสนาน 
และขอ้คิด ซ่ึงในปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่ไดเ้ห็นเร่ืองราวต่าง ๆ  ที่สร้างจากจินตนาการ หรือเร่ืองจริง 
ผา่นการ์ตูนแอนิเมชัน่ ภาพยนตร์ หนงัสือ และส่ือต่าง ๆ มากกวา่เม่ือก่อน  

ดั้ งนั้ นคณะผูจ้ ัดท าจึงสร้าง Animation ในรูปแบบการ์ตูน เร่ือง ภารกิจสุดท้าย ขึ้ นมา         
เพื่อให้เป็นอีกหน่ึงเร่ืองราวที่จะสร้างความบนัเทิง มีการใส่เสียงประกอบบรรยายความรู้สึกต่าง ๆ  
ในแต่ละฉากของอารมณ์ตวัละคร  และใหข้อ้คิด คติสอนใจดี ๆ ใหแ้ก่ผูท้ี่ไดรั้บชม 
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2.2 ปัญหาของระบบงานในปัจจุบัน 

1. แอนิเมชัน่บางเร่ืองยงัท าการเคล่ือนไหวไม่สมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
2. แอนิเมชัน่บางเร่ืองไม่ไดส้อดแทรกขอ้คิด หรือคติสอนใจใหแ้ก่ผูรั้บชม 
3. ระยะเวลาในการท างาน และการออกแบบแอนิเมชัน่ 
4. วยัรุ่น หรือผูรั้บชมบางส่วนยงัไม่รู้ขอ้ดี และขอ้เสียในส่ือของแอนิเมชัน่ 
5. วยัรุ่น หรือผูรั้บชมบางส่วนยงัไม่ค  านึงถึงการน าขอ้คิด หรือคติสอนใจน าไปใช้ใน

ชีวติประจ าวนั 
 

2.3 ทฤษฎีและการออกแบบแอนิเมช่ัน 
 2.3.1ทฤษฎีเกี่ยวกับแอนิเมช่ัน 
             ความหมายของแอนิเมช่ัน 

  แอนิเมชั่น (Animation) รวมทั้งค  าว่า Animate และ Animator มากจากรากศพัท์ละติน 
“Animare”  ซ่ึงมีความหมายวา่ ท าใหมี้ชีวติ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่จึงหมายถึงการสร้างสรรคล์ายเส้น
และรูปทรงที่ไม่มีชีวิตให้เคล่ือนไหวขึ้ นมาได้ โดยการฉายภาพน่ิงหลาย ๆ ภาพต่อเน่ืองกัน            
ดว้ยความเร็วสูง หากใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพ วาดรูป หรือรูปถ่าย แต่ละการกระท าของหุ่นจ าลอง     
ที่ค่อย ๆ ขยบั จะเรียกว่า ‘ภาพเคล่ือนไหวแบบการเคล่ือนที่หยดุ หรือสตอปโมชัน่ (Stop Motion)’ 
โดยหลกัการแล้วไม่ว่าจะสร้างภาพ หรือเฟรม ดว้ยวิธีใดก็ตาม เม่ือน าภาพดงักล่าวมาฉายต่อกัน   
เราจะเห็นเหมือนว่าภาพดังกล่าวนั้นเคล่ือนไหวได้ต่อเน่ืองกัน แม้ว่าแอนิเมชั่นจะใช้หลักการ
เดียวกับวิดีโอ แต่แอนิเมชั่นสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานภาพยนตร์             
งานโทรทศัน์ งานพฒันาเกมส์ งานสถาปัตย ์เป็นตน้  

 
         ขั้นตอนในการท าแอนิเมช่ัน 
 1. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) ได้แก่ การคิด (Concept) การเขียนเน้ือเร่ือง 
(Development) การเขียนตน้ฉบบั (Script) รวมไปถึงการวาดสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) และการท า
เป็นแอนิเมติก (Animatic) รวมถึงการ Modelling และ Texturing ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ส าคญั
มาก เพราะเป็นการก าหนดทิศทางของโปรเจค็ที่ส่งผลไปยงัขั้นตอนอ่ืน ๆ 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
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2. ขั้นตอนการผลิต (Production) ไดแ้ก่ การสร้างส่ิงแวดลอ้ม (Background) และเอนิเมท 
ตวัละครตามกระดานภาพน่ิง (Storyboard) ที่วาดขึ้น ล าดบัขั้นควรมีรายละเอียดท าภาพเคล่ือนไหว 
(Animating) แอนิเมเตอร์จะน าโมเดลตวัละครสามมิติ หรือสองมิติมาท าให้เคล่ือนไหวตาม Story 
Reel เม่ือท าการเคล่ือนไหวเสร็จแลว้ตอ้งเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ดว้ย 

3. ขั้นตอนการเก็บงาน (Post-Production) ได้แก่ การตัดต่อรวบรวมคลิปเอนิเมชั่น                
เขา้ด้วยกันใส่เสียง และปรับสี (Editing) การออกแบบไตเติล การให้เครดิตผูจ้ดัท  า การเลือกส่ือ
บนัทึก และรูปแบบการบนัทึกให้เหมาะสมกับงาน แลว้ทดสอบผลที่ได้จากการบนัทึกก่อนหน้า 
และน าไปเผยแพร่อีกคร้ังหน่ึง  
    
        ประเภทของแอนิเมช่ัน 
            1. การสร้างงานแอนิเมช่ันแบบดั้งเดิม (Traditional Animation หรือ Drawn Animation) 
          เป็นกระบวนการสร้างแอนิเมชัน่ที่ใชม้ากที่สุด เป็นการสร้างช้ินงานแอนิเมชัน่ด้วย
ภาพวาด โดยวาดภาพลงบนกระดาษก่อน เพื่อสร้างภาพลวงตาของการเคล่ือนไหว แต่ละรูปวาด   
จะแตกต่างกนัเล็กนอ้ยจ านวนหลายพนัภาพ และฉายภาพเหล่านั้นผา่นกลอ้งบนัทึกภาพ หรือกลอ้ง
วิดีโอ ซ่ึงตอ้งอาศยัความสามารถในการวาดภาพอยา่งมาก ซ่ึงใชเ้วลาในการผลิตนาน และตน้ทุน 
ในการผลิตสูง ตัวอย่างแอนิเมชั่นแบบดั้ งเดิม ได้แก่  มู่หลาน (Mulan)  แอตแลนติส (Atlantis:         
The Lost Empire) โฉมงามกบัเจา้ชายอสูร (Beauty and the Beast) เป็นตน้  
 

 
                         

รูปที่ 2.1 ตวัอยา่งแอนิเมชัน่แบบดั้งเดิม 
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2. การสร้างแอนิเมช่ันแบบสต๊อปโมช่ัน (Stop Motion)  
     เป็นใช้ส่ิงของ หรือสร้างหุ่นจ าลองขึ้ นมา แล้วค่อย ๆ ขยบั พร้อมกับถ่ายภาพนั้ น               
ทีละภาพ ซ่ึงวสัดุที่นิยมใชม้กัจะเป็นดินน ้ ามนั น ามาป้ันเป็นรูปร่างต่าง ๆ โดยมีเสน้ลวดเป็นเหมือน
โครงกระดูกอยู่ภายในหุ่นที่ป้ัน และท าให้สามารถน ามาใช้งานไดห้ลายคร้ัง โดยตอ้งอาศยัเวลา
ความอดทน และความสามารถในการป้ัน และการถ่ายภาพ และเน่ืองจากหุ่นจ าลอง หรือส่ิงของ
ประกอบฉากนั้น มีการเคล่ือนไหวไปพร้อม ๆ กันในหน่ึงภาพ หากตอ้งการแสดงความสมจริง       
จึงจ าเป็นต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในการก าหนดการเคล่ือนไหว เพื่อสร้างภาพลวงตา                          
ของการเคล่ือนไหวแต่ละภาพ  ตวัอย่างแอนิเมชั่นสต๊อปโมชั่น ได้แก่ ชิคเก้นรัน (Chicken run)     
โครอลไลน์กบัโลกมิติพศิวง (Coraline)  เจา้สาวศพสวย(The Corpse Bride) เป็นตน้ 
 

 
 

รูปที่ 2.2 ตวัอยา่งแอนิเมชัน่แบบสตอ๊ปโมชัน่ 
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3. การสร้างแอนิเมช่ันด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Animation)    
     เป็นกระบวนการสร้างภาพเคล่ือนไหวโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ ดว้ยความกา้วหน้า
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จึงมีโปรแกรมที่ ช่วยให้การสร้างแอนิเมชั่นง่ายขึ้ น              
ท  าให้ประหยดัเวลา แต่ใช้ต้นทุนสูง โปรแกรมที่นิยมใช้ เช่น โปรแกรม Maya, Abode Flash,  
Lightwave,  Modo,  Anime Studio, 3D Studio Max เ ป็นต้น  ตัวอย่างแอนิ เมชั่นคอมพิว เตอ ร์         
ได้แก่ อภินิหารไวก้ิงพิชิตมังกร (How to Train Your Dragon)  โรงแรมผีหนีไปพกัร้อน(Hotel 
Transylvania) เป็นตน้ 

 
รูปที2่.3 ตวัอยา่งแอนิเมชัน่แบบคอมพวิเตอร์ 
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พื้นฐานการสร้าง Animationแบบ 2D 
 1. การวาดเส้น (Drawing) 
     เป็นพื้นฐานที่ส าคญัอยา่งมาก ไม่ว่าจะวาดดว้ยกระดาษ หรือวาดในคอมพิวเตอร์ก็ตาม 
เพราะใชใ้นการออกแบบตวัละคร หรือฉากประกอบ เพื่อน าไปจดัขึ้นเป็นโมเดล และเป็นตน้แบบ
ส าหรับการท า Animate ดว้ย  
 2. การตัดเส้น (Solid Drawing) 
     ก่อนจะลงสีใหก้บัภาพตอ้งมีการตดัเสน้ก่อน เน่ืองจากท าใหเ้สน้ Outline สวยงาม คมชดั 
ถา้สามารถท าใหเ้ห็น Outline ไดอ้ยา่งชดัเจนมากเท่าไหร่ ช้ินงานนั้นจะยิง่มีความสมบูรณ์แบบ  
 3. บุคลิกและลักษณะตัวละคร (Character Design) 
     เสน่ห์ของตวัละครสามารถดึงดูดให้ผูช้มตกหลุมรักได้ โดยเร่ิมตั้ งแต่การออกแบบ 
อุปนิสัย ลักษณะท่าทาง บุคลิกเฉพาะตวั แม้กระทัง่การแต่งกาย ซ่ึงตอ้งส่ือออกมาอย่างชัดเจน        
จนผูช้มรู้สึกคลอ้ยตาม และเกิดความรู้สึกเช่ือวา่ตวัละครนั้นมีอยูจ่ริง 
 4. การกระท าที่เกินจริง (Exaggeration) 
     หลาย ๆ คนเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าการสร้าง Animation คือการให้ตัวละครแสดง      
Over Action แต่ความจริงแลว้คือ การเน้นให้ Animation มีความโดดเด่น และเห็นไดอ้ยา่งชัดเจน 
ผูช้มสามารถรับรู้ได้ทนัทีว่าตวัละครน้ีก าลังรู้สึกอะไร หรือก าลังท าอะไร ซ่ึงสามารถดูได้จาก    
กริยาท่าทาง รวมทั้งสีหนา้ที่บ่งบอกอารมณ์ของตวัละคร 
 5. การส่ือเจตนา (Staging) 
     เป็นการก ากบัภาพใหผู้ช้มเกิดความเขา้ใจคือ ภาพที่เห็นจากหนา้จอที่มีลกัษณะเป็นกรอบ
ส่ีเหล่ียม เพราะฉะนั้น ท่าทางของตวัละครตอ้งมีบุคลิกชดัเจน เม่ือเห็นแลว้จะตอ้งเกิดความเขา้ใจ
ทนัทีวา่ตอ้งการส่ือถึงอะไร  
 
 ประเภทของการสร้างแอนิเมช่ัน 
 1. Frame-By-Frame คือ การสร้างคียเ์ฟรมหลายคียต่์อกนัไปเร่ือย ๆ  โดยคงความต่อเน่ือง
ของช้ินงานช้ินเดิมไว ้ท  าให้มองเห็นเป็นภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงเหมาะกบัการสร้างภาพเคล่ือนไหว       
ที่ซบัซอ้นไม่มีรูปแบบแน่นอน 
 2. Tween  คือ การสร้างภาพเคล่ือนไหวจากเฟรมแรก และเฟรมสุดทา้ย ซ่ึงโปรแกรม        
จะสร้างการเปล่ียนแปลงระหวา่งเฟรมใหโ้ดยอตัโนมตัิ  
 3. Inverse Kinematic (IK)  คือ การใส่กระดูกเพือ่เช่ือมโยงกบัวตัถุหลาย ๆ ช้ิน ใหส้มัพนัธ์
กนั โดยสามารถขยบักระดูกเพื่อให้เกิดการเคล่ือนไหวได ้ เช่น การเคล่ือนไหวเลียนแบบการเดิน
ของคน 
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รูปที ่2.4 แอนิเมชัน่เฟรมต่อเฟรม 

 
 องค์ประกอบแอนิเมช่ัน 
 1. เวลา (Timing) 
     เวลาส าคญัต่อการสร้างแอนิเมชัน่อยา่งมาก เช่น เวลาระหวา่งการวิ่งกบัการเดิน ถา้อยาก
ท าใหเ้สมือนจริงตอ้งสงัเกตวา่ต่างกนัเท่าไรในระหวา่งก่ีเฟรมต่อก่ีวนิาที  
 2. การเคล่ือนที่เป็นเส้นโค้ง (Arc)  
     เกือบทุกการเคล่ือนไหวจะเป็นแนวโคง้ ถา้ไม่ใช่การตกจากแนวด่ิงลงมา เช่น การเหวี่ยง
แขน จะเห็นไดว้า่จะเหวีย่งเป็นวงกลม  
 3. การเตรียมตัว (Anticipation) 
     ก่อนการกระท าบางอย่างต้องมีการเตรียมพร้อมก่อน เช่น การโยนของไปไกล ๆ                       
ซ่ึงไม่สามารถหยบิขึ้นมาแลว้ขวา้งออกไปไดเ้ลย ตอ้งเหน่ียวแขนก่อนโยนถึงจะไปไดไ้กล 
 
 4. การกระท าที่เกินจริง (Exaggeration) 
     การแสดงเกินจริงเล็กน้อย เพื่อให้ผูช้มมีความรู้สึกร่วมได ้ เช่น หากตวัร้ายยิม้ก็ตอ้งยิ้ม
กวา้ง ๆ เห็นฟัน ทั้งที่ชีวติจริงไม่ไดย้ิม้ขนาดนั้น แต่เพือ่ใหเ้ห็นชดัถึงความชัว่ร้ายจึงตอ้งมีการแสดง
ความเกินจริงออกมา 
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 5. การหดตัว หรือการยืดตัว (Squash or Stretch) 
     เช่น การโยนลูกบอล พอลูกบอลกระทบพื้นลูกบอลจะบี้ลงเป็นทรงรี (Squash) พอเดง้ขึ้น
กลางอากาศจะกลบัมาเป็นทรงกลมเช่นเดิม ถา้โยนขึ้นบนอากาศจะเป็นการยดืตวัแทน(Stretch) 
 6. การกระท ารอง (Secondary Action) 
     การเคล่ือนไหวหลกัคือ การเคล่ือนไหวร่างกาย ส่วนการกระท ารองคือ เส้ือผา้ขยบัตาม
การเคล่ือนไหว เสน้ผมพล้ิวไหวตามสายลม เพือ่ใหค้นดูเช่ือวา่เป็นการเดินจริง ๆ 
 7. ท่าทางการแสดง (Staging) 
     เช่น แสดงอาการเสียใจ ดีใจ ครุ่นคิด โดยไม่ดูจากการแสดงสีหน้า แต่ดูเพียงภาษากาย
เท่านั้น คือ ถา้ดูเพยีงแค่รูปเงาตอ้งดูออกวา่ก าลงัมีท่าทางอยา่งไรอยู ่
 8.  บุคลิกและเสน่ห์ดึงดูด (Personality and Appeal) 
      เสน่ห์ของตวัละครสามารถดึงดูดให้คนดูช่ืนชอบได้ โดยมีบุคลิก หรือลักษณะนิสัย    
เป็นเอกลกัษณ์ให้ตวัละครนั้น ๆ และท าให้ดูมีชีวิตจริงมากขึ้น จึงตอ้งมีความละเอียดอ่อนในการ
สร้างทุกขั้นตอน มีการเขียน Storyboard ไวเ้ป็นแนวทาง อีกทั้งตอ้งสร้างใหเ้ป็นธรรมชาติที่สุด  
 

 
รูปที่ 2.5 การออกแบบบุคลิกและเสน่ห์ดึงดูด (Credit by : Rock D) 

2.3.2 สี 
 หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสี มีผลถึงจิตวิทยา คือมีอ านาจให้เกิด      
ความเข้มของแสงที่อารมณ์ และความรู้สึกได้ โดยสายตาจะส่งความรู้สึกไปยงัสมองท าให้            
เกิดความรู้สึกต่าง ๆ ตามอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน ร้อน ต่ืนเตน้ เศร้า เป็นตน้ สีมีความหมาย      
อยา่งมาก เพราะศิลปินตอ้งใชสี้เป็นส่ือสร้างความประทบัใจในผลงาน และสะทอ้นความประทบัใจ  
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      คุณลักษณะของสี 
 1. สีแท้ (HUE) คือ สีที่ยงัไม่ถูกสีอ่ืนเขา้ผสม เป็นลกัษณะของสีที่มีความสะอาดสดใส เช่น 
แดง เหลือง น ้ าเงิน 
 2. สีอ่อนหรือสีจาง (TINT) คือสีแทท้ี่ถูกผสมดว้ยสีขาว เช่น สีเทา สีชมพ ู
 3. สีแก่ (SHADE) คือ สีแทท้ี่ถูกผสมดว้ยสีด า เช่น สีน ้ าตาล 
 
 แม่สี (Primary Color) 
        สีที่น ามาผสมกนั แลว้ท าใหเ้กิดสีใหม่ที่มีลกัษณะแตกต่างไปจากสีเดิม มีอยู ่2 ชนิด คือ 
 1. แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแกว้ปริซึม มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง
และสีน ้ าเงิน อยูใ่นรูปแบบของแสงรังสี ซ่ึงเป็นพลงังานชนิดเดียวที่มีสีคุณสมบติัของแสง สามารถ
น ามาใชใ้นการถ่ายภาพ ภาพโททศัน์ การจดัแสงสีในการแสดงต่าง ๆ 
 2. แม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์โดยกระบวนการ       
ทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน ้ าเงิน ซ่ึงเป็นสีหลกัที่ใชง้านกนัทัว่ไปในวงจรสี  
 

 
รูปที่ 2.6 แม่สี 
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วงจรสี (Colour Wheel)  
สีขั้นที่ 1 (Primary Colours) หรือ แม่สี ไดแ้ก่ สีแดง สีเหลือง สีน ้ าเงิน  

 
รูปที่ 2.7 สีขั้นที่ 1 

 
 
 สีขั้นที่ 2 (Secondary Colours) ซ่ึงสีกลุ่มน้ีไดจ้ากการผสมแม่สี 2 สีเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่  
 สีสม้ (แดง + เหลือง)  
 สีเขียว (เหลือง + น ้ าเงิน)  
 สีม่วง (แดง + น ้ าเงิน)   

 
รูปที ่2.8 สีขั้นที่ 2 
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 สีขั้นที่ 3 (Intermediate Colours) ได้แก่ สีแดงอมส้ม สีเหลืองอมส้ม สีเขียวอมเหลือง        
สีน ้ าเงินอมเขียว สีน ้ าเงินอมม่วง และสีม่วงอมแดง 
 

 
รูปที่ 2.9 สีขั้นที ่3 

 วรรณะของสี (Tone of Colour) 
 1. สีวรรณะร้อน (Warm Tone) ประกอบดว้ย สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง 
และสีม่วงแดง  
 2. สีวรรณะเย็น (Cool Tone) ประกอบไปดว้ย สีเขียว สีม่วง สีน ้ าเงิน และสีฟ้า  

 
รูปที่ 2.10 วรรณะสี 
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  จิตวิทยาสีกับความรู้สึก ( Psychology of Colour) 
      ในดา้นจิตวทิยาสีเป็นตวักระตุน้ความรู้สึก และมีผลต่อจิตใจของมนุษย ์ดงันั้นจึงมกัใชสี้
เพือ่ส่ือความรู้สึก และความหมายต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
 สีแดง ใหค้วามรู้สึกเร่าร้อน รุนแรง อนัตราย ต่ืนเตน้ 
 สีเหลือง ใหค้วามรู้สึก สวา่ง อบอุ่น แจ่มแจง้ ร่าเริง ศรัทธา มัง่คัง่ 
 สีเขียว ใหค้วามรู้สึก สดใส สดช่ืน เยน็ ปลอดภยั สบายตา มุ่งหวงั 
 สีฟ้า ใหค้วามรู้สึก ปลอดโปล่ง แจ่มใส กวา้ง ปราดเปร่ือง 
 สีม่วง ใหค้วามรู้สึก เศร้า หม่นหมอง ลึกลบั 
 สีด า ใหค้วามรู้สึก มืดมิด เศร้า น่ากลวั หนกัแน่น 
 สีขาว ใหค้วามรู้สึก บริสุทธ์ิ ผดุผอ่ง วา่งเปล่า จืดชืด 
 สีแสด ใหค้วามรู้สึก สดใส ร้อนแรง เจิดจา้ มีพลงั อ านาจ 
 สีเทา ใหค้วามรู้สึก เศร้า เงียบขรึม สงบ แก่ชรา 
 สีน ้าเงิน ใหค้วามรู้สึก เงียบขรึม สงบสุข จริงจงั มีสมาธิ 
 สีน ้าตาล ใหค้วามรู้สึก แหง้แลง้ ไม่สดช่ืน น่าเบื่อ 
 สีชมพู ใหค้วามรู้สึก อ่อนหวาน เป็นผูห้ญิง ประณีต ร่าเริง 

สีทอง ใหค้วามรู้สึก มัง่คัง่ อุดมสมบูรณ์ 

 
รูปที่ 2.11 สีและจิทวทิยา 
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สีตรงข้าม (Comprementary Colour) 
    สีที่อยูใ่นต าแหน่งตรงขา้มกนัในวงจรสี และมีการตดักนัอยา่งเด่นชดั ซ่ึงจะใหค้วามรู้สึก

ที่ขดัแยง้กนั ซ่ึงมีทั้งหมด 6 คู่ ไดแ้ก่  
 สีเหลือง ตรงขา้มกบั สีม่วง 
              สีแดง ตรงขา้มกบั สีเขียว 
              สีน ้ าเงิน ตรงขา้มกบั สีสม้ 
              สีเขียวเหลือง ตรงขา้มกบั สีม่วงแดง 
              สีสม้แดง ตรงขา้มกบั สีเขียวน ้ าเงิน 
              สีม่วงน ้ าเงิน ตรงขา้มกบั สีสม้เหลือง 
 

 
รูปที่ 2.12 สีคู่ตรงขา้ม 
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2.3.8 แสงและเงา 
 แสง 
           1. เกิดจากธรรมชาติ เช่น แสงจากดวงอาทิตย ์แสงจากดวงจนัทร์ แสงจากดวงดาว เป็นตน้ 
           2. เกิดจากมนุษยส์ร้างขึ้น เช่น หลอดไฟ ไฟฉาย โคมไฟ เทียน เป็นตน้ 
 
 ลักษณะของแสง 
 1. แสงสว่างจัด (High Light)  
     บริเวณของวตัถุที่ถูกแสงสว่างโดยตรง และมากที่สุด การวาดถา้เป็นวตัถุแข็ง หรือเป็น
เงามนั ควรทิ้งส่วนที่แสงสวา่งที่สุดให้เป็นกระดาษขาวไดเ้ลยแต่ถา้เป็นวตัถุ แสงเงาในการวาดเส้น
ช่วยใหง้านวาดเสน้ที่ไดอ้อกมาเหมือนจริงยิง่ค่าของน ้ าหนกัสีมีค่าระดบัมากเท่าไหร่ก็จะเพิม่ค่าของ
ความเหมือนมากเท่านั้น 
 2. แสงสว่าง (Light)  
      คือ บริเวณที่ไม่ถูกแสงกระทบโดยตรงจะเป็นแสงเหล่ือม ๆ  เทาการวาดให้แรงเงาแบบ
เกล่ียเรียบจากน ้ าหนกัเงามาจนถึงแสงสวา่ง 
 3. เงา (Shadow)  
      คือ บริเวณที่ถูกแสงน้อยที่สุด การวาดควรเน้นส่วนที่เป็นเงาให้เขม้ และเน้นเส้นรอบ
นอก (Outline) ดงันั้นการประกอบกนัระหวา่งแสงสวา่งจดั แสงสวา่ง และเงาจะเกิดเป็นภาพสามมิติ
หรือภาพวาดที่มีชีวติ 
 4.แสงสะท้อน (Reflect Light)  
      คือ บริเวณที่มีแสงของวตัถุโดยรอบสะทอ้นเขา้มาในวตัถุนั้น ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของ
แสงหรือเงาจะไดรั้บอิทธิพลของแสงสะทอ้นน้ีไดเ้หมือนกนั 
 
              5.เงาตกกระทบหรือเงาของวัตถุ (Cast Shadow)  
       คือ จะอยูด่า้นเงามืดของวตัถุเสมอเป็นเงาของวตัถุที่ตกกระทบพื้น เงาของวตัถุจะเป็น
เช่นไรขึ้นอยูก่บัรูปทรงของวตัถุ และมุมของแสงที่มากระทบ 
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  เงา 
 คือ ส่วนที่แสงส่งไปไม่ถึงโดยมีวตัถุหรือส่ิงของบงัเอาไว ้ เงาตกทอดจะมีรูปร่างเหมือน

วตัถุนั้น ๆ เช่น วตัถุรูปส่ีเหล่ียม เงาตกทอดก็เป็นส่ีเหล่ียมเหมือนรูปร่างของวตัถุนั้น ๆ เงาจะชัด
หรือไม่ชดัจะขึ้นอยูท่ี่แสงถา้แสงสวา่งการจดัเงาก็จะชดั ถา้แสงสวา่งนอ้ยเงาก็จะไม่ชดั เงาของวตัถุ
มากนอ้ยเพยีงใดขึ้นอยูก่บัแสงสวา่งที่มากระทบวตัถุนั้นแสงสวา่งนอ้ย เงาที่เกิดขึ้นกบัวตัถุก็จะน้อย 
ถา้แสงสวา่งจดัมากเงาของวตัถุที่ปรากฏก็จะเขม้ชดัมากขึ้นดว้ย ลกัษณะของเงาตกทอดนั้นสามารถ
แยกไดเ้ป็น 2 ประเภท  

 
ลักษณะของเงา 
1.  เงาตกทอด แสงสวา่งที่มากระทบวตัถุแลว้เกิดเป็นเงาตกทอดไปยงัพื้นที่ที่วตัถุนั้นวางอยู ่
2.  เงาคาบเก่ียว แสงสว่างที่มากระทบวตัถุแลว้เกิดเป็นเงาตกทอดไปยงัพื้น และมีวตัถุใกลเ้คียงวาง
อยูห่รือวางอยูใ่กลผ้นงัเงาที่ใกลผ้นงัเงาที่เกิดขึ้นก็จะเกิดจากพื้น และทอดไปยงัวตัถุใกลเ้คียง 

 
น ้าหนักแสงและเงา 
        แสงและเงา (Light and Shadow)  
 ในการวาดภาพลายเสน้นั้นน ้ าหนกัแสงเงาเป็นส่ิงที่ส าคญัอยา่งยิง่ในการท างาน เพราะแสง
เงาจะช่วยท าให้ผลงานที่สร้างสรรคอ์อกมาเหมือนจริงมากยิง่ขึ้น การวาดภาพที่มีการแสดงน ้ าหนัก
แสงเงาที่ชดัเจนนั้น จะถ่ายทอดตามสายตาที่มองเห็น เช่น ความลึก ต้ืน หนา บาง นูน เรียบ โคง้ เวา้ 
ไดช้ดัเจนมากกว่าภาพที่แสดงดว้ยเส้นเพียงเส้นเดียว จะใชค้่าน ้ าหนักแสงเงาทั้งหมด 10 ระดบัใน
การศึกษาเพือ่ใหผ้ลงานที่ออกมานั้นสมจริงมากยิง่ขึ้น 
 ภาพแสงเงา 2 ระยะ  

ภาพที่แสดงเพยีง 2 ระยะส่วนใหญ่จะเห็นเงาเป็นเพยีงแผน่บาง ๆ เนน้ส่วนรายละเอียด  
 ภาพแสงเงา 3 ระยะ  
 ภาพที่แสดงน ้ าหนกัแสงเงาค่อนขา้งชดัเจนมากกวา่ภาพ 2 ระยะเห็นรายละเอียดไดม้ากกว่า
แสดงส่วนที่เป็นแสงสวา่งและเงามืดไดช้ดัเจนกวา่ 
  
ภาพแสงเงากลมกลืน  
 ภาพที่แสดงแสงเงาใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดรายละเอียดชัดเจนจะเป็นภาพวาดที่มี
ลกัษณะเหมือนจริงมาก 
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รูปที่ 2.13 ระยะแสงเงา 

 
 ทิศทางแสง 

 แมว้า่แสงที่มีแหล่งก าเนิดมาจากที่เดียวกนัแต่หากวา่มีทิศทางที่แตกต่างกนัจะส่งต่อมิติของ
ภาพ หรืออารมณ์ของภาพได ้ดงันั้นในการถ่ายภาพไม่วา่จะมือใหม่หรือมืออาชีพ ส่ิงที่ควรพจิารณา
อีกอย่างคือความเหมาะสมของทิศทางของแสง โดยเราสามารถแบ่งทิศทางของแสงออก               
เป็น 4 ทิศทางใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1. ทิศทางแสงบน คือแหล่งก าเนิดแสงจะอยูบ่นหวัเราหรือมุมสูงนัน่เอง ยกตวัอยา่งเช่น การ
ถ่ายภาพในตอนกลางวนัดวงอาทิตยจ์ะอยูด่า้นบนหัวเราแสงที่ออกมาจะมีความเขม้สูง
และกระจายเตม็พื้นที่และจะท าให้เกิดเงาตกกระทบทางดา้นล่างของวตัถุแสงในทิศทาง
น้ีไม่เหมาะในการถ่ายภาพคนเพราะวา่จะเกิดเงาบริเวณใตต้า ปากและจมูก การถ่ายภาพ
ที่เหมาะสมกบัแสงในทิศทางน้ี เช่น การถ่ายภาพกิจกรรมทัว่ ๆ ไป เช่น การแสดงต่าง ๆ 
ภาพการแข่งขนักีฬา เน่ืองจากแสงจากทิศทางดงักล่าวจะมีความแรงและมกัจะไม่ถูกบด
บงัจากวตัถุอ่ืน ๆ 

2. ทิศทางแสงขา้ง ทุกทิศทางที่มาจากทางดา้นขา้ง ไม่ว่าจะมาตรง ๆ  หรือเฉียงก็ตาม แสง
ที่มาจากดา้นขา้งน้ีจะท าใหภ้าพมีมิติ แต่จะท าใหเ้กิดแสงเงาทางดา้นตรงขา้มของแสง คือ
ถา้แสงมาดา้นซ้ายก็จะเกิดเงามืดทางดา้นขวานัน่เอง ส าหรับแสงขา้งเหมาะส าหรับการ
วาดภาพหลายประเภทอาทิ เช่น วาดภาพคน วาดภาพววิทิวทศัน์ วตัถุ ส่ิงของ เพราะแสง
จะท าใหว้ตัถุดูมีมิติไม่เรียบแบนจนเกินไป 

3. ทิศทางแสงด้านหน้า แสงจะมาทางด้านหลังของวตัถุที่เป็นแม่แบบหรือถ้าเรียกเป็น
ค าพูดที่เราคน้เคยกนัดีก็คือ ทิศทางยอ้นแสงนัน่เอง จะเป็นการถ่ายภาพยอ้นแสงซ่ึงโดย
ปกติแลว้การถ่ายภาพยอ้นแสงจะท าให้ภาพไม่สวย หน้าจะมืดหรือวตัถุหรือแม่แบบจะ
กลายเป็นเงาด าจะเห็นเป็นแค่รูปร่างของวตัถุที่ตดักบัแสงจากทอ้งฟ้า 

4. ทิศทางแสงดา้นหลงั ทิศทางของแสงจะเขา้มาทางดา้นหน้าของตวัแบบหรือวตัถุ หรือ
ทิศทางตามแสง เหมาะส าหรับการถ่ายภาพทัว่ไป เช่น การถ่ายภาพวิวทิวทศัน์หรือภาพ
คน เม่ือถ่ายออกมาแลว้จะให้ภาพที่เห็นรายละเอียดต่าง ๆ  ของวตัถุครบทุกส่วนชดัเจน 
ไม่เกิดเงาทางดา้นหนา้ เงาจะไปตกอยูท่างดา้นหลงัแทน 



21 
 

              มุมแสง 
 มุมของแสงจะถูกก าหนดโดยความสูงของแหล่งก าเนิดแสง เม่ือแหล่งก าเนิดแสงสูงมุมสูง
ชนั (ใกลก้บัแนวตั้ง) และเงาสั้นเม่ือแหล่งก าเนิดแสงอยูใ่นระดบัต ่ามุมอยูใ่นแนวนอนมากขึ้นและ
เงายาว 
 

 
รูปที่ 2.14 การจดัแสงเงา 

 
 
2.3.3 เส้น 
         เส้น Line  
 คือ ร่องรอยที่เกิดจากเคล่ือนที่ของจุดหรือถา้เราน าจุดมาวางเรียงต่อๆกนัไป ก็จะเกิดเป็น
เสน้ขึ้นเสน้มีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกวา้ง ท าหนา้ที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง 
น ้ าหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปร่างรูปทรง เส้นเป็น
พื้นฐานที่ส าคญัของงานศิลปะทุกชนิดเส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึกและอารมณ์ได้
ดว้ยตวัเองและดว้ยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้นเสน้มี 2 ลกัษณะ คือ เสน้ตรงและเสน้โคง้ เสน้ทั้ง
สองชนิดน้ี เม่ือน ามาจดัวางในลกัษณะต่าง ๆ กนัจะมีช่ือเรียกต่าง ๆ และใหค้วามหมายความรู้สึกที่
แตกต่างกนัอีกดว้ย 
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 ความรู้สึกที่มีต่อเส้น 
เส้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญในการสร้างสรรค์  เส้นสามารถแสดงให้เกิด

ความหมายของภาพและให้ความรู้สึกไดต้ามลกัษณะของเส้น เส้นที่เป็นพื้นฐาน ไดแ้ก่  เส้นตรง
และเสน้โคง้ นกัออกแบบน าเอาความรู้สึกที่มีต่อเสน้ที่แตกต่างกนัมาใชใ้นงานศิลปะประยกุต ์โดย
ใชเ้สน้มาเปล่ียนรูปร่างของตวัอกัษร เพือ่ใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหวและท าใหส่ื้อความหมายไดดี้
ยิง่ขึ้น 
 ลักษณะของเส้น 
 เส้นต้ัง หรือ เสน้ด่ิง ใหค้วามรู้สึกทางความสูงสง่า มัน่คง แขง็แรง หนกัแน่น เป็นสญัลกัษณ์
ของความซ่ือตรง 
 

 
รูปที่ 2.15 เสน้ตั้ง 

 
เส้นนอน ใหค้วามรู้สึกทางความกวา้ง สงบ ราบเรียบ น่ิง ผอ่นคลาย 
 

 
รูปที่ 2.16 เสน้แนวนอน 
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เส้นเฉียง หรือ เสน้ทแยงมุม ใหค้วามรู้สึก เคล่ือนไหว รวดเร็ว ไม่มัน่คง 

 
 

รูปที่ 2.17 เสน้เฉียง 
 
เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซกแบบฟันปลา ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวอย่างเป็นจงัหวะ มีระเบียบ ไม่
ราบเรียบ น่ากลวั อนัตราย ขดัแยง้ ความรุนแรง 
 

 
รูปที่ 2.18 เสน้หยกั 

เส้นโค้ง แบบคล่ืน ใหค้วามรู้สึก เคล่ือนไหวอยา่งชา้ล่ืนไหล ต่อเน่ือง สุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล 
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รูปที่ 2.19 เสน้โคง้ 
 
เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทางที่หมุนวนออกมา ถา้
มองเขา้ไปจะเห็นพลงัความเคล่ือนไหวที่ไม่ส้ินสุด 
 

 
รูปที่ 2.20 เสน้โคง้แบบกน้หอย 

 
เส้นโค้งวงแคบ ใหค้วามรู้สึกถึงพลงัความเคล่ือนไหวที่รุนแรง การเปล่ียนทิศทางที่รวดเร็ว ไม่หยดุ
น่ิง 
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รูปที่ 2.21 เสน้โคง้วงแคบ 

 
 
2.3.10 การพากย์เสียง 
 หลงัจากไดเ้ขียนบท ออกแบบตวัละครและท าStory Board แลว้ ขั้นต่อไปก็คือการพากย์
เสียงและการตดัต่อเสียงให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการลงมือท าการเคล่ือนไหวให้ตวัละครเพราะว่า
อารมณ์ของเสียงพากยจ์ะมีส่วนช่วยให้การท าเอนิเมชัน่เป็นไปอยา่งเป็นธรรมชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นสีหนา้ ท่าทางตวัการ์ตูนก็จะสอดคลอ้งไปในทางเดียวกนั 
การพากย์ที่ดี 
 น ้ าเสียงจะตอ้งมีพลงัไม่เบาหรือดงัมากเกินไป ตอ้งพูดออกเสียงไดช้ดัถอ้ยชดัค  าและพากย์
เสียงไดต้รงกบัคาแรคเตอร์ของตวัละคร พร้อมทั้งแสดงอารมณ์ความรู้สึกผา่นน ้ าเสียงไดเ้ป็นอยา่งดี 
เช่น โมโห วติกกงัวล อบัอาย เบื่อหน่าย เช่ือมัน่ สะเทือนใจ เหน็ดเหน่ือย เป็นตน้ 
การพากย์ตามคาแรคเตอร์ของตัวละคร 
เสียงสูง เหมาะกบัตวัละครที่มีความกระฉบักระเฉง ต่ืนตวั กระตือรือร้น 
เสียงต ่าและเอ่ือยเฉ่ือย เหมาะกบัตวัละครที่มีความสงบ เช่ืองชา้ หม่นหมอง 
เสียงนุ่มและเรียบง่าย เหมาะกบัตวัละครที่มีบุคลิกอ่อนโยน อบอุ่น ใจดี 
เสียงแข็งกร้าวและทรงพลัง เหมาะกบัตวัละครที่มีบุคลิกของความชัว่ร้าย มีอ านาจ  
เสียงแตกและกดต ่า เหมาะกบัตวัละครที่อายมุาก หรือจ าพวกตวัละครร่างใหญ่ 
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โปรแกรมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียง 
         โปรแกรมบนัทึกเสียงในคุณภาพค่อนขา้งสูง ซ่ึงจะมีฟังก์ชนัการท างานที่มากกว่าโปรแกรม
คุณภาพทัว่ไป โดยโปรแกรมจะสามารถปรับปรุงคุณภาพเสียงสูงต ่าได ้ตดัเสียงนบกวน เพิ่มเอฟ
เฟคใหก้บัเสียงรวมทั้งสามารถบนัทึกไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น Audacity  Power Sound Forg  FL 
Studio  Sonar Cakewalk  Glodwave เป็นต้น นอกจากน้ีอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงก็จ  าเป็น
เพราะหากเลือกอุปกรณ์ที่ใชบ้นัทึกไม่ดีคุณภาพเสียงที่ไดก้็จะไม่ดีตาม อยา่งไมโครโฟนที่ติดกบัหู
ฟัง จะไดเ้สียงที่มีคุณภาพน้อย มีเสียงรบกวนค่อนขา้งมาก แต่ไมโครโฟนสายจะท าให้ไดเ้สียงที่มี
คุณภาพที่ค่อนขา้งดีมาก 
 
2.3.11 ทฤษฏี Paint to SAI 
โปรแกรม SAI    

โปรแกรม Paint Tool SAI คือ  เป็นโปรแกรม ฝึกวาดภาพ จากทีมผูพ้ฒันาโปรแกรมชาว
ญี่ปุ่ นที่ท  าให้คุณไดป้ลดปล่อยจินตนาการ ให้คุณไดห้ลัง่จินตนาการของคุณออกมาได ้อยา่งเต็มที่ 
หน้าตาของ โปรแกรม Paint Tool SAIนั้นใชง้านง่าย ไม่หนักเคร่ือง ตวัโปรแกรม Paint Tool SAI 
ท างานไดเ้สถียรและภายใน Paint Tool SAI ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือส าหรับฝึกวาดภาพและวาด
รูปต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณไดต้กแต่งกราฟิกไดอ้ยา่งสมจริงอีกดว้ย นอกจากน้ีโปรแกรม Paint Tool 
SAI ยงัสามารถปรับแต่งแกไ้ขภาพถ่าย รวมถึงงานอาร์เวร์ิคต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 
 
ส่วนประกอบของโปรแกรม Paint to SAI 

 
รูปที่ 2.22 ส่วนประกอบ Paint to SAI 
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1. Menu Bar แถบเมนูต่างๆของโปรแกรม 
2. Navigator เนวเิกเตอร์ควบคุมพื้นที่ดูงาน เช่น เล่ือน/ขยาย-ยอ่/หมุน 
3. Layer Panel แผงควบคุมและตั้งค่าเลเยอร์ 
4. Color Panel แผงควบคุมสีและมีวธีิใหเ้ลือกใชสี้หลากหลายรูปแบบ 
5. Tool Panel แผงเคร่ืองมือแสดงเคร่ืองมือและการตั้งค่าต่าง ๆ 
6. Quick Bar แถบด่วนมีปุ่ มต่าง ๆ ให้ใช้อย่างรวดเร็ว เช่น ปุ่ มลัดในแถบน้ีจะสามารถ

undo/redoไดอ้ยา่งรวดเร็ว จดัการส่วนselection ยอ่-ขยาย/หมุน/กลบัดา้นพื้นที่งานและตั้งค่าความ
ล่ืนของการวาด 

7. Workspace View พื้นที่การท างานแสดงผลงานที่เราท าอยู ่
8. View Bar แถบมองใชค้วบคุมมองงานต่าง ๆ 
9. Status Bar แถบสถานะแสดงขอ้มูลสถานะโปรแกรมในขณะนั้น 

 
2.3.12 ทฤษฏี Premiere Pro CC 2019 

เป็นซอฟแวร์โปรแกรมตดัต่อวดีิโอและบนัทึกตดัต่อเสียงที่แพร่หลายที่สุด สามารถ ผลิตผล
งานไดใ้นระดบัมืออาชีพจนถึงการน าไปออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์(Broadcasting System) มี
การท างานที่ไม่ยุง่ยากซับซ้อนมากนกั สามารถจบัภาพและเสียงมาวาง (Drag & Drop) ลงบนไทม์
ไลน์ (Time line) เคล่ือนยา้ยไดอิ้สระโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังและไม่มีการสูญเสียของสญัญาณภาพ
และเสียงเพียงผูผ้ลิตรายการตอ้งมีทกัษะที่ดีในการใช้ โปรแกรมกับความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น 
Adobe Premiereเป็นโปรแกรมที่ใชต้ดัต่อภาพ ทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงเป็นภาพมาจาก
วดีิโอหรือ ซีดี แมก้ระทัง่การท างานเก่ียวกบัเสียงหรือหากมีขอ้มูลรูปภาพจากกลอ้งดิจิตอลอยูแ่ลว้ ก็
สามารถน าภาพที่ไดถ่้ายไวม้าตดัต่อเพือ่สร้างเป็นภาพยนตร์ส าหรับส่วนตวัได ้

 
รูปที่ 2.23 ส่วนประกอบ Premiere Pro CS 6 
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ส่วนประกอบของ โปรแกรม Premiere Pro CS 6 
A. MenuBar คือชุดค าสั่งควบคุมการท างานทุกรูปแบบของโปรแกรมรวมทั้งค  าสั่งจดัการไฟล์
ช้ินงานขั้นพื้นฐานทัว่ไป เช่น เปิด ปิด บนัทึกไฟล ์เรียกดูไฟล ์เป็นตน้ 
B. Tools กล่องเคร่ืองมือส าหรับควบคุมแกไ้ขตวัช้ินงานตามตอ้งการเคล่ือนยา้ยช้ินงานการหมุน
ช้ินงานและการตกแต่งRetouchภาพ Video เป็นตน้ 
C. Project พื้นที่ส าหรับจดัเก็บไฟล์ช้ินงานหรือไฟลต์น้ฉบบัทุกชนิด ทั้งภาพถ่าย ภาพกราฟิก ภาพ
Video และเสียงก่อนที่จะน าเอาไปตกแต่งแกไ้ขใชง้าน 
D. Composition หน้าจอส าหรับแสดงผลลัพธ์ของช้ินงานที่ได้ท  าลงโดยสามารถตกแต่งแก้ไข
ช้ินงานผา่นทางหนา้จอไดด้ว้ยเช่นกนั 
E. Timeline พื้นฐานที่ท  างานหลกัหรับคดัแปลกแกไ้ขช้ินงานในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ ตามตอ้งการ
นอกจากน้ียงัใชแ้สดงช่วงเวลาที่ช้ินงานแสดงผลลพัธอ์ยูผ่า่นทางหนา้ต่าง Composition อีกดว้ย 
F. Into พื้นที่แสดงขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัตวัช้ินงานที่แสดงผลลพัธอ์ยู ่เช่น ค่าสี ต าแหน่งของช้ินงาน 
G. Audio เป็นส่วนที่ใชค้วบคุมระดบัความดงัและการท างานของเสียงโดยเฉพาะ 
H. Preview ใช้ควบคุมการแสดงผลลัพธ์ของช้ินงานในหน้าต่าง Composition โดยท าหน้าที่
เหมือนกบัรีโมทคอนโทรลของเคร่ืองเล่น DVD 
I. Effects & Presets คลังแสงที่เก็บรวบรวมชุดค าสั่งเอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ส าหรับตกแต่งช้ินงานให้
สวยงามอลงัการหลากหลายรูปแบบ 
 
2.3.13 ทฤษฎี Adobe Photoshop 
 Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใชส้ าหรับการตกแต่งภาพและภาพกราฟฟิก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านส่ิงพิมพ ์นิตยสารและงานด้านมลัติมีเดีย อีกทั้งยงั
สามารถ retouchng ในการแต่งภาพการใส่ Effect ต่าง ๆ ให้กบัภาพและตวัหนงัสือ การท าภาพขาว
ด าและการท าภาพถ่ายเป็นภาพเขียน การน าภาพต่าง ๆ มารวมกนั การRetouch ตกแต่งภาพ รวมไป
ถึงการวาดภาพ เป็นตน้ นอกจากน้ีแล้ว โปรแกรมPhotoshop ยงัเป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไข
รูปภาพอย่างมออาชีพโดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการย่อมรู้จกัโปรแกรมตวัน้ีดี โปรแกรม
Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีเคร่ืองมือมากมายเพือ่สนบัสนุนการสร้างงานประเภทส่ือส่ิงพมิพ ์งาน
วิดีทศัน์ งานน าเสนอ งานมลัติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ ในชุดโปรแกรม 
Adobe Photoshop จะประกอบดว้ยโปรแกรมสองตวั ไดแ้ก่ PhotoshopและImageReady   
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องค์ประกอบของโปรแกรม Photoshop  
 เคร่ืองมือใน Photoshop CS5 จะแตกต่างจาก CS3 และ CS4 ไปบา้งเล็กน้อย กล่าวคือโดย

พื้นฐานจะคงเดิม แต่จะปรับการใชง้านให้ดูง่ายขึ้น มีการเก็บรวบรวมเคร่ืองมือที่เก่ียวขอ้งเอาไวท้ี่
เดียวกนั เพิม่ชุดเคร่ืองมือเขา้มาใหม่และลดขั้นตอนการท างานให้นอ้ยลงท าให้ใชง้านสะดวกยิง่ขึ้น
ในเวอร์ชนัน้ีไดเ้พิม่ค  าสัง่และแถบเคร่ืองมือที่ใชบ้่อย ๆ วางแยกออกมาจากกลุ่มเคร่ืองมือเดิม  
ส่วนประกอบโปรแกรม Adobe Photoshop 
 

 
รูปที่ 2.24 ส่วนประกอบ Adobe Photoshop 

           1. Application Bar (แอพพลิเคช่ันบาร์) จะเป็นแถบเคร่ืองมือที่เก็บปุ่ มค  าสัง่ที่ใชง้านบ่อย ๆ  
เอาไว ้เช่น เปิดโปรแกรม Bridge หมุนพื้นที่ท  างาน ย่อ-ขยายภาพ , จัดเรียงวินโดว์ภาพ  , จัด
องคป์ระกอบของเคร่ืองมือตามพื้นที่ใชง้าน(Workspace) 

2. Menu Bar (เมนูบาร์) ประกอบด้วยกลุ่มค าสั่งต่าง ๆ ที่ใช้จัดการกับไฟล์ , ท างานกับ
รูปภาพ และใชก้ารปรับแต่งการท างานของโปรแกรมโดยแบ่งเมนูตามลกัษณะงานนอกจากน้ีบาง
เมนูหลกัจะมีเมนูยอ่ยซอ้นอยู ่โดยสงัเกตจากเคร่ืองหมายซ่ึงคุณตอ้งเปิดเขา้ไปเพือ่เลือกค าสัง่ภายใน
อีกที 

3. Workspace Menu (เวิร์คสเปซเมนู) หรือพื้นที่การท างานเป็นการก าหนดรูปแบบการ
แสดงเคร่ืองมือและพาเนลที่มีความเก่ียวขอ้งกบังานที่ท  าการเลือก Workspace ที่เหมาะสมจะท าให้
สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งรวดเร็วใน   
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4. Option Bar (ออปชันบาร์) เป็นส่วนที่ใชป้รับแต่งค่าการท างานของเคร่ืองมือต่าง ๆ โดย
รายละเอียดในออปชนับาร์จะเปล่ียนไปตามเคร่ืองมือที่เราเลือกจากทูลบ็อกซ์ในขณะนั้น เช่น เม่ือ
เราเลือกเคร่ืองมือ Brush (พู่กนั) บนออปชนับาร์จะปรากฏออปชนัที่ใช้ในการก าหนดขนาดและ
ลกัษณะหวัแปรง โหมดในการระบายความโปร่งใสของสี และอตัราการไหลของสี เป็นตน้ 

5. Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กล่องเคร่ืองมือ จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ  ที่ใชใ้น
การวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีจ  านวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเคร่ืองมือที่ท  า
หน้าที่คลา้ย ๆ กนัไวใ้นปุ่ มเดียวกนั โดยจะมีลกัษณะรูปสามเหล่ียมอยูบ่ริเวณมุมดา้นล่างดังภาพ 
เพือ่บอกใหรู้้วา่ในปุ่ มน้ียงัมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูด่ว้ย 

6. Panel (พาเนล) เป็นวินโดวย์อ่ย ๆ ที่ใชเ้ลือกรายละเอียดหรือค าสั่งควบคุมการท างานต่าง 
ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น พาเนล Color ใช้ส าหรับเลือกสี
พาเนล Info ใชแ้สดงค่าสีตรงต าแหน่งที่ช้ีเมาส์รวมถึงขนาด/ต าแหน่งของพื้นที่ที่เลือกไว ้
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-โครงการที่เกี่ยวข้อง 

นายธานัท  เบี้ยวเก็บ, นายทศันัย  คงคลา้ย, และนางสาวอจัฉราวรรณ  ทวีเจริญสิน (2561) 
โครงการแอนิเมชั่นเร่ือง ต  านานกษตัริยค์ิงอาเธอร์ เพื่อจะส่ือให้ทุกท่านได้รู้จกัถึงต านานของ

ต่างประเทศอนัเร่ืองลือเพือ่ใหทุ้กท่านไดรั้บความรู้และน าไปเล่าสืบต่อไป ทั้งดา้นประวติัตั้งแต่เล็ก
ไปจนถึงบั้นปลายชีวติของกษตัริยผ์ูน้ี้ ทางคณะผูจ้ดัท  าไดมี้การใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ใชใ้นการออกแบบตวัการ์ตูนและวาดฉากใช ้Adobe Flash CS6 ในส่วนของการด าเนินเร่ืองทั้งหมด

รวมถึงการใส่เสียง และซาวด์เอฟเฟคต่าง ๆ และไดใ้ชโ้ทรศพัทอ์ดัเสียง ซ่ึงโปรแกรมเหล่าน้ี ทาง
คณะกรรมผูจ้ดัท  าไดท้  าการเรียนรู้ดว้ยตนเองพร้อมทั้งท่านอาจารยช่์วยแนะน าในบางส่วนจึงท าให้

โครงการน้ีสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

 
นายชินสิทธ์  ชูกล่ินหอม, นายปิยะณัฐ  มาศธนานันต์,และ นายชายชัยวฒัน์  วิลาบุตร 

(2561) โครงการแอนิเมชั้นเร่ือง เด็กติดเกมส์ วตัถุประสงค์โครงการ เพื่อพฒันาแอนิเมชั่นและ
อธิบายใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัขอ้ดีและขอ้เสียของส่ือสังคมออนไลน์และเพือ่ให้ท  าเขา้ใจมากกวา่รูปภาพ

หรือภาพน่ิงโดยมีการ์ตูนแอนิเมชัน่ใหเ้ลือกดู 2 เสน้ทาง ขอบเขตการศึกษาน าเสนอเร่ืองราวของเด็ก

ติดเกมส์ผา่นการท าเป็นแอนิเมชัน่โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash CS6 และเพิม่ค  าบรรยายเพือ่ใหค้น
ที่มีขอ้บกพร่องทางหูเขา้ใจไดง่้าย 

 

นายพนักร  ปู่ ห้วยพระ, นางสาวปิยภรณ์  วริสาร, และ นายสาวพรฉวี  วิชัยวงค์  (2561) 
โครงการแอนิเมชัน่ เร่ืองเลขมหัศจรรย ์ มีวตัถุประสงคค์ือ เพื่อจะส่ือให้เห็นว่าการจดัพื้นที่ท  ากิน

ของเราก็มีความส าคญัเหมือนกัน และเพื่อให้ผูช้มตระหนักความส าคัญของค าว่า “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษาคือ มีการใส่เสียงพากษป์ระกอบเพื่อให้ดูน่าสนใจ มีการวาดตวั

ละคร พร้อมใส่สีและสามารถเคล่ือนไหวได้โดยการใช้โปรแกรม Adobe Flash ในการท า

ภาพเคล่ือนไหว 



บทที่ 3 

การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 

3.1 การออกแบบ Story Board 

 
รูปที่ 3.1 หนา้ Loading 

 

 
รูปที่ 3.2 หนา้ Logo วทิยาลยั 
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รูปที่ 3.3 หนา้ present 

 

 
รูปที่ 3.4 ฉากของถนนที่ดูทรุดโทรม 
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รูปที่ 3.5 ฉากของซากปรักหกัพงัในเมืองร้าง 

 

 
รูปที่ 3.6 ฉากกระป๋องน ้าอดัลมเก่าทีอ่ยูบ่นพื้น 
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รูปที่ 3.7 มีเทา้เหยยีบลงบนกระป๋องน ้ าอดัลมจนแบน 

 

 
รูปที่ 3.8 ท่อนตวัของหุ่นยนตท์ี่ก  าลงัเดินไปขา้งหนา้ 
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รูปที่ 3.9 หุ่นยนต ์AK-054 ก าลงัยนืมองบรรยากาศโดยรอบ 

 

 
รูปที่ 3.10 ฉากของกลอ้งค่อย ๆ ซูมเขา้ไปที่ใบหนา้ของ AK-054 
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รูปที่ 3.11 AK-054 หนัมองส่ิงเคล่ือนไหวดา้นขา้ง 

 

 
รูปที่ 3.12 เขา้หนา้สแกน : ผเีส้ือตวัเตม็ไวก าลงัเกาะดอกไมจ้ากซากรถ 



38 
 

 
รูปที่ 3.13 ผเีส้ือบินออกจากดอกไมเ้พราะเสียงประหลาดที่ดงัออกมา 

 

 
รูปที่ 3.14 ผเีส้ือบินไปตามเสียง 
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รูปที่ 3.15 AK-054 ใหค้วามสนใจกบัเสียงนั้นเช่นกนั 

 

 
รูปที่ 3.16 AK-054 ตดัสินใจเดินตามเสียงไป 
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รูปที่ 3.17 AK-054 เดินไปเจอที่พกัที่สร้างโดยมนุษยอ์ยา่งลวก ๆ  

 

 
รูปที่ 3.18 AK-054 เปิดผา้ม่านเก่าออก 
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รูปที่ 3.19 AK-054 มองดูส่ิงมีชีวติที่เขาพบ 

 

 
รูปที่ 3.20 เด็กมนุษยก์  าลงัร้องไห ้
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รูปที่ 3.21 AK-054 ตดัสินใจเดินเขา้ไปดู 

 

 
รูปที่ 3.22 AK-054 เดินเขา้ไปอุม้เด็กมนุษยด์ว้ยความสนใจ 
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รูปที่ 3.23 AK-054 สงัเกตเห็นอะไรบางอยา่งที่อยูด่า้นขา้งจากที่เด็กมนุษยน์อนอยู ่

 

 
รูปที่ 3.24 ฉากมนุษยผ์ูห้ญิงวยักลางคนที่หมดลมหายใจแลว้ 
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รูปที่ 3.25 AK-054 ก าลงัวเิคราะห์สถานการณ์ทีพ่บเจอ เด็กมนุษยส์นใจตุ่มบนใบหนา้ของ AK-054 

 

 
รูปที่ 3.26 เด็กมนุษยจ์บัตุ่มใบหนา้ของ AK-054 และเขาหนักลบัมามอง 
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รูปที่ 3.27 เด็กมนุษยจ์อ้ง AK-054 ดว้ยความสนใจ 

 

 
รูปที่ 3.28 AK-054 ใชมื้อจ้ิมเขา้ที่แกม้ของเด็กมนุษยอ์ยา่งสงสยั 
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รูปที่ 3.29 AK-054 ก าลงัวเิคราะห์ใบหนา้ที่เขาเห็นก็คือการ “ยิม้” 

 

 
รูปที่ 3.30 AK-054 หนัไปมองผเีส้ือตวัเดิมที่บินเขา้ไปเกาะดอกเดซ่ีบนซากปรักหกัพงั 
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รูปที่ 3.31 AK-054 เดินเขา้ไปพร้อมอุม้เด็กมนุษยไ์ปดว้ย 

 

 
รูปที่ 3.32 AK-054 เด็ดดอกเดซ่ีจากซากปรักหกัพงั 
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รูปที่ 3.33 AK-054 เอาดอกเดซ่ีทดัหูเด็กมนุษยอ์ยา่งเบามือ 

 

 
รูปที่ 3.34 ฉากเด็กมนุษยย์ิม้ และหวัเราะให้เขา 
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รูปที่ 3.35 AK-054 ประมวลผลวา่เขาไม่เคยพบเจอใบหนา้ของมนุษยแ์บบน้ีมาก่อน 

 

 
รูปที่ 3.36 กลอ้งคอ่ย ๆ ซูมออกเล่ือนขึ้น และแสดงช่ือเร่ือง ภารกิจสุดทา้ย 
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รูปที่ 3.37 ฉากของประตูที่เปิดออกกระทบกบักระด่ิงจนเกิดเสียงดัง 

 

 
รูปที่ 3.38 AK-054 ก าลงัเดินผา่นชั้นวางในร้านซูเปอร์มาร์เก็ต 
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รูปที่ 3.39 ฉากเด็กมนุษยท์ี่ก  าลงัหลบัอยูใ่นตะกร้า 

 

 
รูปที่ 3.40 AK-054 หยบิหนงัสือออกมาจากกระเป๋ายา่มของเขา 
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รูปที่ 3.41 ฉากหนงัสือคู่มือเล้ียงเด็กที่ AK-054 พกติดตวั 

 

 
รูปที่ 3.42 AK-054 มองวา่เด็กก าลงัจะร้องไหอี้กรอบ หรือเปล่า 
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รูปที่ 3.43 ฉากเด็กมนุษยก์  าลงัหลบัสนิท 

 

 
รูปที่ 3.44 AK-054 มองวา่เด็กก าลงัหลบัสนิทจึงเปิดหนงัสืออ่านทนัท ี
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รูปที่ 3.45 อ่านไปไดเ้พยีงสามวเิด็กก็เร่ิมร้องขึ้นอีกคร้ัง 

 

 
รูปที่ 4.46 AK-054 ตอ้งแกไ้ขปัญหาไม่ใหเ้ด็กร้องไห ้

 

 



55 
 

 
รูปที่ 4.47 เขา้หนา้สแกน : น ้ านมในขวดที่ชงแลว้อุณหภูมิปกติ 

 

 
รูปที่ 4.48 ฉากเด็กมนุษยค์วา้ขวดนมเขา้ปากพร้อมมือของ AK-054 ที่ประคองขวดนมไปดว้ย 
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รูปที่ 3.49 ฉากของยงัชีพของเด็กมนุษยท์ี่เกล่ือนกราดเตม็โตะ๊เคาน์เตอร์ 

 

 
รูปที่ 3.50 AK-054 ก าลงัตบหลงัเด็กเบา ๆ ให้เรอออกมา 
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รูปที่ 3.51 เด็กมนุษยห์ยดุร้องแลว้ และก าลงัเล่นน ้ าลาย 

 

 
รูปที่ 3.52 สถานนะพลงังาน : 61 % 



58 
 

 
รูปที่ 3.53 ฉากมือเล็กทีก่  าลงัเอ้ือมจบัหนู 

 

 
รูปที่ 3.54 ฉากเด็กมนุษยก์  าลงัเอาหนูเขา้ปาก 
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รูปท ี3.55 AK-054 รีบวิง่เขา้มาฉุดตวัเด็กออกอยา่งหวดุหวดิ 

 

 
รูปที่ 3.56 เด็กมนุษยง์บัมือของ AK-054 ดว้ยความเขด็ฟัน 
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รูปที่ 3.57 ฉาก AK-054 ก าลงัตรวจสุขภาพปากของเด็กมนุษย ์ปรากฏวา่ฟันก าลงังอก 

 

 
รูปที่ 3.58 ฉากที่ AK-054 ก าลงัอ่านหนงัสือนิทานภาพใหเ้ด็กฟัง 
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รูปที่ 3.59 เด็กมนุษยพ์ดูตามค าที่ AK-054 เล่าออกมา 

 

 
รูปที่ 3.60 เด็กมนุษยช้ี์ AK-054 และเรียกช่ือของเขา AK-054 รีบหนัมาทนัที 
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รูปที่ 3.61 AK-054 กอด และชมเด็กมนุษยท์ี่สามารถเรียกช่ือของเขาได ้

 

 
รูปที่ 3.62 ฉากที่ AK-054 ก าลงัห่มผา้ห่มใหเ้ด็กมนุษย ์
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รูปที่ 3.63 ฉากของซูเปอร์มาร์เก็ตที่พกัของ AK-054 และเด็กมนุษย ์

 

 
รูปที่ 3.64 ฉากของกลอ้งฉายไปดา้นบน 
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รูปที่ 3.65 ฉากของพระจนัทร์เตม็ดวงในยามค ่าคืน 

 

 
รูปที่ 3.66 ฉากของพระจนัทร์ที่แปรเปล่ียนเป็นพระอาทิตยใ์นตอนกลางวนั 
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รูปที่ 3.67 ฉากที่ AK-054 ก าลงัยนืมองป้ายโฆษณา 

 

 
รูปที่ 3.68 สถานะพลงังาน : 53 % 
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รูปที่ 3.69 AK-054 ก าลงัดูอะไรบางอยา่งอยา่งใจจดใจจ่อ 

 

 
รูปที่ 3.70 ภาพป้ายโฆษณา Happy Family Forever 
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รูปที่ 3.71 ภาพเงาของ AK-054 ที่สะทอ้นกระจก 

 

 
รูปที่ 3.72 AK-054 ก าลงัถูกเรียกโดยเด็กมนุษย ์
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รูปที่ 3.73 เด็กมนุษยท์ี่โตขึ้นมาอีก 3 ปี ก าลงัเรียก AK-054  

 

 
รูปที่ 3.74 เด็กมนุษยย์ืน่ดอกไมใ้ห ้AK-054 
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รูปที่ 3.75 AK-054 ขอบคุณเด็กมนุษย ์

 

 
รูปที่ 3.76 AK-054 เอาดอกไมท้ี่รับมา ก่อนจะทดัหูให้เด็กมนุษยอ์ยา่งอ่อนโยน 
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รูปที่ 3.77 เด็กมนุษยข์อบคุณ AK-054 พร้อมยกยิม้กวา้ง 

 

 
รูปที่ 3.78 AK-054 และเด็กมนุษยจ์บัมือกนั 
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รูปที่ 3.79 เขา้หนา้สแกน : ตามหาครอบครัวใหเ้ด็กมนุษย ์“ภารกิจสุดทา้ย” ท าการบนัทึก 

 

 
รูปที่ 3.80 ฉาก AK-054 และเด็กมนุษยก์  าลงัเดินจูงมือกนั 
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รูปที่ 3.81 เด็กมนุษยแ์สดงสีหนา้เจบ็ปวด 

 

 
รูปที่ 3.82 เทา้ของเด็กมนุษยไ์ปเหยยีบกอ้นอิฐจนเป็นแผลเล็ก ๆ 
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รูปที่ 3.83 AK-054 มองดูเด็กมนุษย ์และก าลงัประมวลผล 

 

 
รูปที่ 3.84 ฉากเทา้ของเด็กมนุษยมี์แผล 
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รูปที่ 3.85 ฉากเด็กมนุษยท์ี่ก  าลงัพยายามกลั้นไม่ใหร้้องไห ้

 

 
รูปที่ 3.86 AK-054 เขา้มาหาเด็กมนุษย ์
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รูปที่ 3.87 AK-054 อุม้เด็กมนุษยข์ึ้นมา 

 

 
รูปที่ 3.88 AK-054 ท  าใหเ้ด็กมนุษยห์วัเราะอีกคร้ัง 
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รูปที่ 3.89 ภาพมือของเด็กมนุษยท์ี่ก  าลงัทา้วขอบบนัได 

 

 
รูปที่ 3.90 ฉากเด็กมนุษยถ์ามวา่รองเทา้คืออะไร 
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รูปที่ 3.91 AK-054 ก าลงัเลือกรองเทา้ 

 

 
รูปที่ 3.92 ฉาก AK-054 ใส่รองเทา้ใหเ้ด็กมนุษย ์

 

 



78 
 

 
รูปที่ 3.93 รองเทา้คู่ที่ 1 : รองเทา้บูทคู่ใหญ่ 

 

 
รูปที่ 3.94 รองเทา้คู่ที่ 2 : รองเทา้บลัเล่ต ์
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รูปที่ 3.95 รองเทา้คู่ที่ 3 : รองเทา้กนัฝนคู่ใหญ่ 

 

 
รูปที่ 3.96 รองเทา้คู่ที่ 4 : รองเทา้มีหนามสีฉูดฉาด 
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รูปที่ 3.97 ฉาก AK-054 ก าลงัมองรองเทา้คู่สุดทา้ย 

 

 
รูปที่ 3.98 เด็กมนุษยส์ามารถใส่ไดพ้อดี 
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รูปที่ 3.99 AK-054 ก าลงัประมวลผลวา่เหมาะสมกบัการใชง้านหรือไม่ 

 

 
รูปที่ 3.100 เม่ือ AK-054 ประมวลผลเสร็จส้ิน AK-054 ท  าเป็นเป็นเซอร์ไพรส์เด็กมนุษย ์
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รูปที่ 3.101 ฉากกองไฟที่ถูกจุดขึ้นโดย AK-054 

 

 
รูปที่ 3.102 AK-054 ก าลงัเก็บสมัภาระเขา้กระเป๋ายา่ม 
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รูปที่ 3.103 เด็กมนุษยข์อร้องให ้AK-054 เล่านิทานใหฟั้ง 

 

 
รูปที่ 3.104 เด็กมนุษยถู์กปฏิเสธจึงท าหนา้มุ่ยแต่ก็ตอบตกลง 
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รูปที่ 3.105 AK-054 ประมวลผลวา่เด็กมนุษยก์  าลงัเศร้า 

 

 
รูปที่ 3.106 AK-054 ขอหนงัสือนิทานภาพคืน 
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รูปที่ 3.107 AK-054 ลงไปนัง่ดา้นขา้งและเปิดหนงัสือ 

 

 
รูปที่ 3.108 AK-054 จะอ่านนิทานใหแ้ค่เร่ืองเดียวพอส าหรับในค ่าคืนน้ี 
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รูปที่ 3.109 เด็กมนุษยย์กแขน AK-054 ขึ้นพร้อมมุดตวัเขา้ไป 

 

 
รูปที่ 3.110 เด็กมนุษยบ์อกวา่เธอพร้อมส าหรับนิทานแลว้ 
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รูปที่ 3.111 ฉากกองไฟ 

 

 
รูปที่ 3.112 สถานะพลงังาน : 35 % 
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รูปที่ 3.113 ฉาก AK-054 ก าลงัสอนอ่านตวัอกัษร 

 

 
รูปที่ 3.114 ฉากมนุษยต์ั้งใจอ่านเป็นอยา่งมาก 
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รูปที่ 3.115 ฉาก AK-054 ก าลงัสอนเขียนหนงัสือ 

 

 
รูปที่ 3.116 ฉากเด็กมนุษยผ์กูเชือกรองเทา้ และท าอะไรหลาย ๆ ดว้ยตวัเองไดแ้ลว้ 
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รูปที่ 3.117 ฉากเด็กมนุษยไ์ม่ยอมกินยา 

 

 
รูปที่ 3.118 ฉากเด็กมนุษยเ์รียก AK-054 จากดา้นหลงั 
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รูปที่ 3.119 เด็กมนุษยพ์บเจอสุนขักลางทาง 

 

 
รูปที่ 3.120 สุนขัท าท่าจะกดัเด็กมนุษย ์
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รูปที่ 3.121 AK-054 เห็นดงันั้นจึงรับวิ่งเขา้ไปหาอยา่งต่ืนตระหนก 

 

 
รูปที่ 3.122 AK-054 ควา้ตวัเด็กเอาไวพ้ร้อมมือทีแ่ปรเปล่ียนกลายเป็นปืน 
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รูปที่ 3.123 AK-054 เขา้สู่โหมด Killer  

 

 
รูปที่ 3.124 ฉากสุนขัตกใจ และรีบวิง่ออกไปจากบริเวณ 
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รูปที่ 3.125 AK-054 เช็คเด็กมนุษยว์า่ปลอดภยัดีหรือเปล่า 

 

 
รูปที่ 3.126 เด็กมนุษยป์กติดี และกล่าวขอบคุณ 
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รูปที่ 3.127 ฉากเด็กมนุษยท์ี่ก  าลงันัง่อ่านหนงัสือ 

 

 
รูปที่ 3.128 ฉากเด็กมนุษยท์ี่โตขึ้นมาอีก 5 ปี 
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รูปที่ 3.129 AK-054 ก าลงัแอบมองเด็กมนุษยท์ี่ก  าลงัอ่านหนงัสือ 

 

 
รูปที่ 3.130 AK-054 เกิดอาการกระตุก และช็อค 
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รูปที่ 3.131 เขา้หนา้สแกน : ค าเตือน ค  าเตือน 

 

 
รูปที่ 3.132 AK-054 คอ่ย ๆ ลม้ลงไปนั่งกบัพืน้ 
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รูปที่ 3.133 กลอ้งนยัน์ตาของ AK-054 ก าลงักระพริบดว้ยความไม่เสถียร 

 

 
รูปที่ 3.134 เขา้หนา้สแกน : สถานะแบตเตอร่ีก าลงัถึงขีดต ่าสุด 
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รูปที่ 3.135 AK-054 จบัหวัของตวัเองพร้อมหมุนแกลนกลางเช่ือมขอ้มูลใหเ้ขา้ที่ดงัเดิม 

 

 
รูปที่ 3.136 เขา้หนา้สแกน : ประมวลผลระยะเวลาที่เหลือ 
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รูปที่ 3.137 เขา้หนา้สแกน : เหลือเวลา 1 ปี โดยประมาณ 

 

 
รูปที่ 3.138 เขา้หนา้สแกน : ยนืยนักกัเก็บพลงังาน เพือ่ภารกิจสุดทา้ย 
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รูปที่ 3.139 ฉากเด็กมนุษยก์  าลงัชวน AK-054 คุย 

 

 
รูปที่ 3.140 ฉาก AK-054 เดินตาม 
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รูปที่ 3.141 เด็กมนุษยถ์ามถึงวา่ท าไม AK-054 ถึงเดินชา้ลงกวา่เม่ือก่อน 

 

 
รูปที่ 3.142 AK-054 ตอบปัดไม่บอกความจริงที่เขากกัเก็บพลงังาน 
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รูปที่ 3.143 AK-054 เดินเขา้ไปลูบหวัอยา่งอ่อนโยน 

 

 
รูปที่ 3.144 เด็กมนุษยเ์ดินเขา้ไปเกาะร้ัวมองววิ 
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รูปที่ 3.145 เด็กมนุษยบ์อกวา่ววิสวยมาก 

 

 
รูปที่ 3.146 AK-054 และเด็กมนุษยก์  าลงัคุยกนั และมองววิไปดว้ย 
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รูปที่ 3.147 เด็กมนุษยดู์มีความหวงัที่จะเห็นอะไรใหม่ ๆ นอกจากในหนงัสือแบบที่ผา่นมา 

 

 
รูปที่ 3.148 AK-054 หนัมามองเด็กมนุษย ์
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รูปที่ 3.149 ฉากสวนสนุกร้าง 

 

 
รูปที่ 3.150 เด็กมนุษยส์นใจเป็นอยา่งมาก 
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รูปที่ 3.151 AK-054 เด็กมนุษย ์เดินจูงมือเขา้ไป 

 

 
รูปที่ 3.152 เด็กมนุษยม์องดูรางรถไฟเหาะ 
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รูปที่ 3.153 เด็กมนุษยรู้์สึกอยากขึ้นไปดู 

 

 
รูปที่ 3.154 AK-054 หา้มไม่ใหไ้ป 
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รูปที่ 3.155 ฉาก AK-054 และเด็กมนุษยพ์อเล่นกนัเสร็จก็มานัง่ชมววิ 

 

 
รูปที่ 3.156 เด็กมนุษยพ์ดูวา่ต่อไปน้ีเราจะเป็นยงัไงกนัต่อ 
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รูปที่ 3.157 หิมะในฤดูหนาวก าลงัตก 

 

 
รูปที่ 3.158 AK-054 บอกวา่ตอ้งด าเนินการต่อไป 
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รูปที่ 3.159 เด็กมนุษยห์นัมาบอกวา่ไม่ใช่ค  าพดูแบบนั้น 

 

 
รูปที่ 3.160 เด็กมนุษยพ์ดูวา่ ตอ้งใชชี้วิตต่อไป 
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รูปที่ 3.161 AK-054 ไม่เขา้ใจในส่ิงที่เธอพดู 

 

 
รูปที่ 3.162 AK-054 หนัมามองหิมะที่ก  าลงัโปรยปราย 
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รูปที่ 3.163 เขา้หนา้สแกน : ท าการบนัทึก ใชชี้วิตต่อไป 

 

 
รูปที่ 3.164 แกที่เด็กมนุษยก์  าลงัตกใจ 
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รูปที่ 3.165 AK-054 ก าลงัเกิดอาการกระตุก และช็อกต่อหนา้เด็กมนุษย ์ 

 

 
รูปที่ 3.166 เด็กมนุษยรี์บวิ่งเขา้ไปดู AK-054 วา่เกิดอะไรขึ้น 
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รูปที่ 3.167 AK-054 ลุกขึ้นมาดว้ยความทุลกัทุเล 

 

 
รูปที่ 3.168 เด็กมนุษยถ์ามวา่มนัเกิดอะไรขึ้น 
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รูปที่ 3.169 AK-054 หนัมามอง แต่เลือกที่จะไม่บอกความจริง 

 

 
รูปที่ 3.170 AK-054 บอกวา่ไม่เป็นไร และทุกอยา่งปกติดี 
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รูปที่ 3.171 ฉากเด็กมนุษยก์  าลงัจุดไฟดว้ยตวัเอง 

 

 
รูปที่ 3.172 เด็กมนุษยเ์ดินเขา้ไปนัง่ขา้ง ๆ AK-054 
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รูปที่ 3.173 AK-054 ใส่ผา้พนัคอใหเ้ด็กพร้อมบอกวา่ถึงฤดูหนาวแลว้ ตอ้งรักษาสุขภาพดี ๆ 

 

 
รูปที่ 3.174 ฉากเด็กมนุษยก์  าลงันอนอยูข่า้ง ๆ AK-054 
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รูปที่ 3.175 เขา้หนา้สแกน : ท าการกกัเก็บพลงังาน 

 

 
รูปที่ 3.176 นัยน์ตาของ AK-054 ก าลงักระพริบ 
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รูปที่ 3.177 AK-054 คอตกทิ้งตวัเหมือนคนหลบั 

 

 
รูปที่ 3.178 ฉากกองไฟ 
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รูปที่ 3.177 เขา้หนา้สแกน : AK! AK! 

 

 
รูปที่ 3.178 เขา้หนา้สแกน : จบัสญัญาณรบกวน ท าการเดใชพ้ลงังาน 
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รูปที่ 3.179 AK-054 ต่ืนขึ้นมาพบวา่เด็กมนุษยก์  าลงัปลุกเรียกเขาอยู ่

 

 
รูปที่ 3.180 AK-054 พะงกหวัมองเด็กมนุษยต์รงหนา้ เด็กมนุษยถ์ามวา่ AK-054 เป็นอะไรไป 
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รูปที่ 3.181 AK-054 บอกวา่ เขาแค่ก าลงัหลบั 

 

 
รูปที่ 3.182 เด็กมนุษยท์  าสีหนา้ไม่เขา้ใจ 
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รูปที่ 3.183 เด็กมนุษยก์  าลงัคิดเก่ียวกบัเร่ืองที่ AK-054 แปลกไป 

 

 
รูปที่ 3.184 เด็กมนุษยย์กผา้ห่มขึ้นมาคลุมตวัเอง 
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รูปที่ 3.185 เด็กมนุษยน์อนพงิ AK-054 จนเผลอหลบัไป 

 

 
รูปที่ 3.186 มือของ AK-054 ก าลงัเกล่ียผมทดัหูใหเ้ด็กมนุษยอ์ยา่งอ่อนโยน 
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รูปที่ 3.187 ฉากที่ทั้งสองออกมาขา้งนอก พื้นที่รอบบริเวณปกคลุมไปดว้ยหิมะ 

 

 
รูปที่ 3.188 ฉากเด็กมนุษยก์  าลงัเป่าลมอุ่น ๆ ใส่มือตวัเอง 
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รูปที่ 3.189 ฉากที่มีทหาร AK อ่ืน นอนอยูใ่นซากปรักหกัพงั 

 

 
รูปที่ 3.190 AK-054 ก าลงัมอง AK อีกตวัที่นอนอยู ่
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รูปที่ 3.191 AK-054 ถามเด็กวา่ตอ้งท ายงัไงเม่ือเจอกบั AK ตวัอ่ืน 

 

 
รูปที่ 3.192 เด็กมนุษยต์อบวา่ ตอ้งอยใูห้ห่างเอาไว ้เพราะพวกเขานั้นอนัตราย 
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รูปที่ 3.193 ฉาก AK-054 ก าลงัเกิดอาการกระตุก และช็อก 

 

 
รูปที่ 3.194 AK-054 ลม้ลงไปกบัพื้น 
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รูปที่ 3.195 AK-054 เอามือยนัพื้นไว ้คร้ังน้ีมนัรุนแรงกวา่เดิม 

 

 
รูปที่ 3.196 เขา้หนา้สแกน : ระบบไม่เสถียร ขอย  ้า ระบบไม่เสถียร  
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รูปที่ 3.197 กลอ้งนยัน์ตาของ AK-054 เป็นภาพที่ดูกระตุก และเลือนราง  

 

 
รูปที่ 3.198 AK-054 พยายามลุกขึ้นอีกคร้ัง 
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รูปที่ 3. 199 ฉากเด็กมนุษยท์ี่มีสีหนา้วติกกงัวล 

 

 
รูปที่ 3.200 AK-054 บอกวา่ไม่มีอะไรผดิปกติ และทุกอยา่งยงัคงเรียบร้อยดี 
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รูปที่ 3.201 เด็กมนุษยบ์อกวา่ AK-054 ก าลงัโกหก 

 

 
รูปที่ 3.202 AK-054 ยงัยนืยนัวา่ทุกอยา่งยงัปกติดีจริง ๆ 
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รูปที่ 3.203 เด็กมนุษยลุ์กขึ้นมาพร้อมกบัน ้ าตาที่คลอเบา้ 

 

 
รูปที่ 3.204 เด็กมนุษยบ์อกวา่ AK-054 ผดิปกติไปจากเดิม 
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รูปที่ 3.205 เด็กมนุษยบ์อกวา่ AK-054 ทั้งเดินชา้ลง มีแรงนอ้ยลง กระตุกอยูบ่่อยคร้ัง แถมยงันอนหลบั 

 

 
รูปที่ 3.206 เด็กมนุษยถ์ามวา่ AK-054 ก าลงัจะพงัใช่มั้ย เธอจะเป็นคนซ่อม AK-054  เอง  
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รูปที่ 3.207 AK-054 น่ิงคา้งไปชัว่ขณะ 

 

 
รูปที่ 3.208 AK-054 บอกความจริงทั้งหมดเก่ียวกบัเร่ืองพลงังานของเขา 
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รูปที่ 3.209 AK-054 บอกวา่ เม่ือถึงเวลาเขาจะไม่สามารถพาเด็กมนุษยไ์ปไหนมาไหนไดอี้กต่อไปแลว้ 

 

 
รูปที่ 3.210 AK-054 ฉะนั้นเม่ือถึงเวลา เด็กมนุษยจ์ะตอ้งเติบโตขึ้น และอยูไ่ดโ้ดยที่ไม่มีเขาอยูด่ว้ย 
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รูปที่ 3.211 สถานะพลงังาน : 9 % 

 

 
รูปที่ 3.212 ฉากเด็กมนุษยก์  าลงัเดินอยา่งรวดเร็ว และน าหนา้ AK-054 ไป 
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รูปที่ 3.213 ฉากเด็กมนุษยห์ยดุเดินและหนักลบัมามอง AK-054 ที่เดินชา้มาก ๆ  

 

 
รูปที่ 3.214 ฉากเด็กมนุษยเ์ดินกลบัไป และเดินจูงมือไปพร้อมกบั AK-054 
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รูปที่ 3.215 AK-054 ถอดกระเป๋ายา่มใบเก่าของเขาออกเพราะเขาเร่ิมจะแบกไปไม่ไหว 

 

 
รูปที่ 3.216 ฉากกระเป๋ายา่มของ AK-054 ที่ทิ้งลงบนพื้น 
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รูปที่ 3.217 สถานะพลงังาน : 2 % 

 

 
รูปที่ 3.218 AK-054 และเด็กมนุษยก์  าลงัเดินไปตามทาง ฤดูใบไมผ้ลิไดม้าเยอืนแลว้ 
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รูปที่ 3.219 AK-054 มองเป้าหมายที่เขาตามหามานาน 

 

 
รูปที่ 3.220 ฉากเรือล าใหญ่ในทะเล และมนุษยท์ี่เหลือรอดคนอ่ืนก าลงัยา้ยถ่ินฐาน 
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รูปที่ 3.221 เด็กมนุษยท์  าสีหนา้ล าบากใจ 

 

 
รูปที่ 3.222 ฉากมนุษยค์นอ่ืนพบเจอหุ่นยนตท์หาร AK และเด็กมนุษย ์
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รูปที่ 3.223 ฉากมนุษยท์ั้งสองคนวิง่เขา้มากนัตวัเด็กมนุษยเ์อาไว ้กลวัวา่ AK-054 จะท าร้ายเด็ก 

 

 
รูปที่ 3.224 AK-054 ชา้ ๆ ดว้ยเสียงอนัสัน่เครือเพราะพลงังานต ่าวา่ ฝากดูแลเด็กนอ้ยคนน้ีดว้ย  
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รูปที่ 3.225 มนุษยท์ั้งสองคนก าลงังุนงงกบัการกระท าอนัแปลกประหลาดของหุ่นยนต ์AK 

 

 
รูปที่ 3.226 เด็กมนุษยรี์บหลุดดอกมาจากมนุษยส์องคนนั้น พร้อมวิง่เขา้ไปหา AK-054 
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รูปที่ 3.227 เด็กมนุษยก์ระโดดกอด AK-054 

 

 
รูปที่ 3.228 AK-054 จบัไหล่ที่สัน่เครือของเด็กมนุษย ์
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รูปที่ 3.229 เด็กมนุษยร้์องไห ้และถามวา่พวกเราทั้งสองคนตอ้งแยกจากกนัจริง ๆ งั้นหรอ 

 

 
รูปที่ 3.230 AK-054 ไม่พดูอะไรก่อนจะยอ่ตวัลงนัง่ มือขา้งนึงกมุมือเด็กมนุษยเ์อาไว ้
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รูปที่ 3.231 มือของ AK-054 เด็ดดอกเดซ่ีตรงพื้น 

 

 
รูปที่ 3.2325 AK-054 น าดอกเดซ่ีทดัหูใหเ้ด็กมนุษยอ์ยา่งอ่อนโยน  
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รูปที่ 3.236 มือของ AK-054 จบัใบหนา้เด็กสาวพร้อมเกล่ียน ้ าตาใหเ้ธอ ทั้งสองเอาหนา้ผากแนบกนั 

 

 
รูปที่ 3.237 AK-054 เอ่ยวา่ “ใชชี้วิตต่อไป” 
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รูปที่ 3.238 เด็กมนุษยฝื์นยิม้ออกมาทั้งน ้ าตา และกล่าววา่ “ขอบคุณ” 

 

 
รูปที่ 3.239 ฉากเรือก าลงัแล่นออกสู่ทะเล  
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รูปที่ 3.240 ฉาก AK-054 ก าลงัเดินกลางทุ่งดอกไม ้ 

 

 
รูปที่ 3.241 ฉาก AK-054 ก าลงัเซลง  
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รูปที่ 3.242 เขา้หนา้สแกน : ภาพความทรงจ าของเขาก าลงัยอ้นกลบัมา 

 

 
รูปที่ 3.243 End Credit ฉาก AK-054 ลม้ลงนอนน่ิงคา้งใส่พื้นที่เตม็ไปดว้ยดอกไม ้
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รูปที่ 3.244 เขา้หนา้สแกน : ภาพความทรงจ าสุดทา้ยของเขาที่อยากจะเห็นยอ้นกลบัมา 

 

 
รูปที่ 3.245 เขา้หนา้สแกน : ภารกิจสุดทา้ย ส าเร็จ 
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รูปที่ 3.246 สถานะพลงังาน : 1 % 

 

 
รูปที่ 3.247 สถานะพลงังาน : 0 % 
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รูปที่ 3.248 End Credit 
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3.2 การออกแบบส่ิงน าเข้า (Input Design) 

1.  รูปภาพประกอบเพือ่ใหเ้ขา้ใจไดง่้ายมากยิง่ขึ้น 

2.  ขอ้มูลประกอบเพือ่ใหเ้ขา้ใจในรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 

4.  รูปภาพ และค าอธิบายเก่ียวกบัผูจ้ดัท  า 

5. บทพดู และค าบรรยายเพือ่ท  าให้เขา้ใจ 

 

(หยาดน ้ าฝนตกลงเพลา ๆ ตามใบไม ้ที่งอกเก่ียวพนัซากปรักหักพงัที่ถูกทิ้งให้ร้างมานานนับ
หลายปี เช่นเดียวกบัหยาดน ้ าฝนประปรายบนผิวเรียบของแผน่เหล็กที่ก  าลงัส่งเสียงดงัท าลายความเงียบ
ในบริเวณนั้นจากการกา้วเดินอยา่งเนิบนาบและสม ่าเสมอ) 

AK-054 : [ตรวจพบส่ิงมีชีวิตประเภทแมลง ผีเส้ือตวัเต็มไว ท าการสแกน ท าการสแกน ไม่ตรวจพบ
อนัตรายในรอบบริเวณ] 

(หุ่นยนตห์ยดุมองผีเส้ือสีแดงตรงหนา้ ปีกของมนักระพอืเบา ๆ ขาเล็ก ๆ เกาะบนกลีบดอกเดซ่ี
ที่งอกแทรกขึ้นมาจากรอยแยกของพื้นปูนเหมือนกบัไมพ้รรณต่าง ๆ  ที่น่ีก็คือสถานที่ร้างอีกที่หน่ึงของ
อารายธรรมมนุษยท์ี่ถูกทิ้งเอาไวเ้หมือนกบัที่อ่ืน ๆ ที่หุ่นยนตจ์ะเคยผา่นเจอมามากมายในหลายปีมาน้ี) 

เด็กมนุษย ์: อุแว ้อุแว ้อุแว ้! 

(เสียงดังจากบางส่ิงท าให้ผีเส้ือสีแดงตอ้งผละออกจากดอกไม ้เช่นเดียวกันกับหุ่นยนต์ที่ให้
ความสนใจกบัส่ิงนั้น ขาเคร่ืองจกัรเร่ิมขยบัเดินตามเสียงดว้ยความสนใจ เขาเพิ่งจะไดย้นิเสียงลกัษณะ
แบบน้ีเป็นคร้ังแรก เขาเดินจนมาถึงสถานที่รกร้างที่ดูแลว้น่าจะเป็นที่พกัอาศยัชัว่คราวของพวกมนุษย ์
ซ่ึงสร้างขึ้นมาอยา่งลวก ๆ ดูไดจ้ากแผ่นไมท้ี่แตกหักและผา้นวมเก่า ๆ  ที่ใชม้าปิดทางเขา้แทนประตูที่
หายไป เขาแงม้ผา้เก่าออกอยา่งชา้ ๆ พร้อมมองไปทัว่บริเวณเพือ่หาที่มาของเสียงนั้น) 

AK-054 : [ตรวจพบส่ิงมีชีวติ ค  าเตือน ตรวจพบส่ิงมีชีวติ] 

เขาเร่ิมเดินเขา้ไปใกลข้ึ้น 

AK-054 : [ท าการสแกน เด็กมนุษยเ์พศหญิง เฉล่ียอาย ุ1 ปี ไม่พบอนัตรายหรือส่ิงผดิปกติใด ๆ] 

AK-054 :  “เด็ก…มนุษย ์?” 

(มือทั้งสองขา้งของเขายืน่ออกไปรับเด็กมนุษยท์ี่ก  าลงัร้องไห้เสียงดงั แต่เด๋ียวก่อน... กลอ้งของ
เขาจบัส่ิงที่เคยมีชีวติไดอี้กหน่ึงอยา่งที่ก  าลงัจบัเด็กมนุษยเ์อาไวอ้ยู ่ เขามองไล่จากมือที่ดูใหญ่กวา่เด็กคน
น้ีอยูม่ากนักพนัดว้ยผา้พนัแผลสีขาวแตม้ด้วยสีแดงน ้ าตาลไล่ขึ้นมาสภาพร่างกายดูสกปรกมอมแมม 
ใบหนา้อนัซูบผอม ปากสีซีดและนยัน์ตาที่ไร้แวว) 
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AK-054 : [ท าการสแกน มนุษยเ์พศหญิงวยักลางคน เฉล่ียอาย ุ30 ปี ไม่มีชีพจร ไม่มีชีพจร] 

(เขามองเพียงเส้ียวหน่ึง แล้วหันกลับมาโฟกัสส่ิงที่อยู่ตรงหน้าเขา ถึงแม้หุ่นยนต์จะไม่มี
ความรู้สึกแต่ดว้ยเทคโนโลยทีนัสมยัท าให้เขาสมัผสัไดว้า่มีส่ิง ๆ หน่ึงก าลงัจบัใบหนา้ของเขาอยู ่ดวงตา
กลมโตสดใสสีเหลืองอ าพนัก าลงัจอ้งมองมายงัเขาดว้ยสีหนา้สงสัย ซีพยีปูระมวลผลของเขาก็เร่ิมสงสัย
เช่นกนัว่า ท  าไมเด็กมนุษยถึ์งหยดุร้อง น้ิวเยน็จากวสัดุเหล็กจ้ิมลงไปบนแกม้ยุย้ของเด็กมนุษย ์ใบหน้า
ของเธอเร่ิมเปล่ียนไป ปากเล็ก ๆ นั้นก าลงัคล่ียิม้ และส่งเสียงหวัเราะนอ้ย ๆ ออกมาใหเ้ขา) 

AK-054 : [วดัระดบัสถานภาพทางอารมณ์ จากขอ้มูลที่มีมาให้ผลว่า อารมณ์เด็กมนุษยน์ั้นก าลงัอยูใ่น
ดา้นบวกหรือเรียกอีกอยา่งทางกายภาพก็คือ ยิม้]  

(เขาหันไปมองตรงก าแพงที่ผุพงัประดบัไปดว้ยดอกไมแ้ละผีเส้ือตวัเดิมที่ก  าลังใช้ขาน้อย ๆ 
เกาะอยู ่หุ่นยนตต์ดัสินใจอุม้เด็กมนุษยก่์อนจะเดินไปยงัที่ตรงนั้น มืออนัแขง็กระดา้งยืน่ไปเด็ดดอกเดซ่ี
สีขาวนวล ที่มีแสงแดดอ่อนกระทบลงมา สีมือของเขาเหมือนกบัดอกเดซ่ีนัน่….. เขามองดอกไมใ้นมือ
ตนเองจากนั้นจึงค่อย ๆ  ทดัหูให้เด็กมนุษยท์ี่มองเขาดว้ยสายตาอนัไร้เดียงสา ใบหน้าของเด็กมนุษยเ์ร่ิม
แปรเปล่ียน ดวงตากลมหยลีงก่อนที่กลีบปากนอ้ย ๆจะคล่ียิม้จนหวัเราะออกมาอีกคร้ัง  

เขาไม่เคยเห็นใบหนา้แบบน้ีของมนุษยม์าก่อน) 

เขา้ช่ือเร่ือง : ภารกิจสุดทา้ย 

AK-054 : [สถานะพลงังาน 61 %] 

(มือเล็กป้อมของเด็กทารกเอ้ือมไปจบัส่ิงมีชีวติตวัขนขนาดเล็กที่เรียกวา่ หนู มือเล็กนัน่ขยุม่ขย  า่
ก  าล าตวัของหนูเอาไวจ้นท าให้มนัด้ิน และร้องประทว้งพยายามหนีออกมาให้พน้จากปากเล็กที่ก  าลัง
เปิดอา้น ้ าลายยดืรอมนัอยู)่ 

เด็กมนุษย ์: อา้าาา  

AK-054 : หา้มกินหนู !! 

(AK-054 ที่ก  าลงัยนือ่านหนังสือ คู่มือเล้ียงเด็กวยัหัดเดิน ก็ตอ้งหันมามองเพราะดว้ยเสียงของ
สัตวต์วัเล็กที่ก  าลงัเขา้ไปอยู่ในปากของเด็กมนุษย ์AK-054 รีบก้าวขายาวพุ่งเขา้ไปอุม้ตวัเด็กมาทนัที 
โชคดีที่เด็กมนุษยป์ล่อยมือไปดว้ย ท าให้เจา้สัตวต์วัขนเร้นรอดไปได ้แต่เขาก็ตอ้งหันกลบัมามองที่มือ
ตวัเองเพราะสัมผสัไดมี้อะไรบางอยา่งงบัแทะมืออนัแขง็กระดา้งของเขา เด็กมนุษยน์ั่นเอง เขาตอ้งท า
การตรวจสุขภาพช่องปากตามแบบฉบบัที่เคยอ่านมาแลว้หละ) 

AK-054 : [ท าการสแกน : เด็กมนุษยก์  าลงัฟันขึ้น ฟันน ้ าสามซ่ีก าลงัขึ้น] 
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(เด็กมนุษยท์ี่ดูโตขึ้นมากบัเสน้ผมที่รกเหมือนไม่ไดห้วนีั้น ก าลงันัง่ตกัแขง็ของหุ่นยนตท์ี่ปูด้วย
ผา้รองอีกที AK-054 หนังสือนิทานเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ให้เด็กมนุษยฟั์งเป็นประจ า แถมดูเหมือนว่าพอ
เด็กมนุษยฟั์งแลว้จะท าให้เธอดูอารมณ์ดีขึ้นมาดว้ย เสียงของทื่อยงัคงเล่าต่อไปตามตวัหนังสือ แต่เขา
หยดุลงเพราะเด็กก าลงัจ้ิมไปที่รูปพระอาทิตยด์วงใหญ่ และพดูตามเขาเป็นค า ๆ ถึงแมจ้ะไม่ชดัมากนกั) 

AK-054 : จบลงอยา่งบริบูรณ์ และพระอาทิตยก์็ขึ้นฉายส่องสวา่งไปทัว่บริเวณ 

เด็กมนุษย ์: ยะอาทิด (พระอาทิตย)์ 

(เด็กมนุษยเ์อ่ยเจ้ือยแจว้ ก่อนจะหนัมามองหนา้ AK-054 แลว้เอ้ือมมือจบัตุ่มตรงใบหนา้ของเขา 
เสียงที่ไม่ค่อยชดัค่อย ๆ เอ่ยช่ือเขาออกมา ทนัทีที่ AK-054 ไดย้นิช่ือเรียกของตวัเองก็เป็นอนัหนัหน้ามา
หาทนัที ก่อนจะอุม้เด็กมนุษย ์และเอ่ยชม เด็กมนุษยห์วัเราะร่า) 

เด็กมนุษย ์: A…A..…AK 

AK-054 : ใช่แลว้ ผมคือ AK  เก่งมากเด็กนอ้ย 

AK-054 : [สถานะพลงังาน 53 %] 

(AK-054 ก าลังมองแผ่นป้ายโฆษณาที่ดูเก่ากึก เขามองมนัอยู่แค่ใบเดียว .ครอบครัวสุขสันต์   
ไม่มีใครสมควรที่จะอยูต่วัคนเดียว” แต่ใจที่สุดเขาก็ตอ้งละกลอ้งโฟกสัทั้งสองออกเพราะก าลงัมีใคร
บางคนเรียกเขาอยู ่ เด็กมนุษยท์ี่โตขึ้นมาอีก 5 ปีแลว้ เธอมองหนา้ AK-054 พร้อมยืน่ดอกไมใ้ห ้หุ่นยนต์
รับมา และกล่าวขอบคุณ ก่อนจะยอ่ตวัลงพร้อมเอาดอกไมท้ี่ไดรั้บมาทดัหูใหเ้ด็กมนุษยอ์ยา่งอ่อนโยน 

เธอยกยิม้กวา้งไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณ….. AK-054 ตดัสินใจไดแ้ลว้ ถึงเวลาที่เขาตอ้งเร่ิมท าอะไรสกั
อยา่งก่อนที่แบตเตอร่ีในตวัเขาจะหมด และดบัลงในที่สุด… ทั้งสองเอ้ือมมือมาจบักนัเหมือนทุกคร้ัง) 

เด็กมนุษย ์: AK ! 

AK-054 : มีอะไรงั้นหรอ 

เด็กมนุษย ์: ดอกไมน่ี้ หนูให ้AK ค่ะ 

AK-054 : โอ ้ขอบใจเด็กนอ้ย และดอกไมน่ี้ก็ส าหรับเธอเช่นกนั 

เด็กมนุษย ์: ขอบคุณค่ะ 

AK-054 : [ตามหาครอบครัวใหเ้ด็กมนุษย ์ท าการบนัทึก ภารกิจสุดทา้ย] 

(AK-054 และเด็กมนุษยเ์ดินจูงมือพูดคุยสนทนากนั ถึงโดยส่วนมากแลว้เด็กมนุษยจ์ะเป็นคน
ชอบถามเขาเป็นฝ่ายเดียวก็เถอะ แต่การประมวลผลของท าให้รู้วา่ เด็กมนุษยค์นน้ีมีนิสยัที่ชอบสนใจส่ิง
ต่าง ๆ และอะไรใหม่ ๆ อยู่เสมอ เด็กมนุษยห์ยุดชะงกักะทนัหันพร้อมร้องออกมาเล็กน้อย AK-054 
ตรวจว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ ปรากฏว่าเด็กมนุษยเ์ผลอเหยยีบเศษอิฐเพราะว่าเธอเดินเทา้เปล่า ท าไม
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การประมวลผลของเขาถึงชา้ขนาดน้ีนะ เขาเป็นหุ่นยนตเ์ขาไม่จ าเป็นตอ้งใส่รองเทา้ แต่ไม่ใช่กบัมนุษย ์
สีหน้าของเธอแย่ลงเล็กน้อย ท าให้การประมวลผลของเขาพยายามท าให้เธอลืมเร่ืองความเจ็บปวด 
พร้อมทั้งปลอบประโลมเธอ) 

เด็กมนุษย ์: โอย้ 

AK-054 : เด็กนอ้ยเจบ็มากไหม? 

เด็กมนุษย ์: …นิดหน่อยเองค่ะ 

AK-054 : จ าไดไ้หม เวลาเจบ็ปวดตอ้งท ายงัไง 

เด็กมนุษย ์: ก็ตอ้ง…. 

AK-054 : ก็ตอ้งปลอบประโลมดว้ยการกอดยงัไงหละ ฮึบ! 

(AK-054 อุม้เธอไปหารองเทา้ให้เด็กมนุษยใ์ส่ เขาเปล่ียนคู่แลว้คู่เล่า แลว้ในที่สุดก็เจอคู่ที่พอดี
และเหมาะกบัการใชง้านเท่าที่จะหามาไดแ้ลว้) 

เด็กมนุษย ์: รองเทา้คืออะไรหรอคะ? 

AK-054 : คือช้ินส่วนคลา้ย ๆ กบัเส้ือผา้ แต่แค่ใส่ใหค้รอบคลุมเทา้  

เด็กมนุษย ์: วา้ว หนูอยากใส่รองเทา้ 

AK-054 : ไดแ้น่นอน เด็กนอ้ยลองใส่คู่น้ี 

AK-054 : [ประมวลผล รองเทา้พอดี] 

AK-054 : ใส่ไดแ้ลว้ 

เด็กมนุษย ์: เย ้ใส่ไดแ้ลว้ ! 

(สถานที่ร้างแห่งหน่ึงที่ AK-054 เลือกจะพาเด็กมาพกัผ่อน เขาท าการจุดไฟเพื่อสร้างความ
อบอุ่นใหเ้ด็กมนุษย ์ ดูเหมือนวา่เธอจะอยากให้เขาอ่านนิทานใหฟั้ง แต่เขาไม่ยอมสกัเท่าไหร่เพราะอ่าน
แลว้ก็จะมีเร่ืองที่สอง ที่สาม และที่ส่ีตามมา มนัท าให้เด็กมนุษยน์อนไม่ตรงเวลา แต่เขาไม่อยากให้เธอ
ตอ้งแสดงสีหนา้ผดิหวงักบัระดบัอารมณ์ที่ลดลงไปทางแยแ่บบนั้นเลย ) 

เด็กมนุษย ์: AK AK เล่านิทานใหฟั้งหน่อย 

AK-054 : ถา้อ่านแลว้เด็กนอ้ยจะเขา้นอนเร็วหรือเปล่า? 

เด็กมนุษย ์: หนูจะนอนเร็ว ๆ ค่ะ 

AK-054 : เด็กน้อยไม่รักษาสัญญา 4 คร้ัง ต่อสัปดาห์แลว้ AK จะไม่อ่านให้ฟังเพราะเด็กน้อยตอ้งเขา้
นอนใหต้รงเวลา เขา้ใจไหม? 
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เด็กมนุษย ์: …ก็ไดค้่ะ….ไม่ฟังนิทานก็ได ้

AK-054 : AK จะเล่าใหฟั้งแค่เร่ืองเดียวในค ่าคืนน้ี ฉะนั้นตอ้งเขา้นอนตรงตามเวลาดว้ย 

เด็กมนุษย ์: พร้อมฟังแลว้! 

AK-054 : เยีย่ม ฟังกนัเลย 

AK-054 : สถานะแบตเตอร่ี : 35 % 

(ผา่นมาไดอี้ก 2 ปี แลว้ อายขุองเด็กมนุษยโ์ดยเฉล่ียก็จะราว ๆ 7 ปีได ้พลงังานแบตเตอร่ีของเขา
ก็น่าเป็นห่วงขึ้นทุกปีเช่นกนั ในระหว่างน้ีและที่ผ่านมา AK-054 พยายามสอนหลาย ๆ ส่ิงให้กับเด็ก
มนุษย ์ทั้งเร่ืองการอ่านหนัง การอ่านฉลากอาหารกระป๋อง การผูกเชือกรองเทา้ รวมถึงการยงัชีพที่
จ  าเป็นอยา่งการจุดไฟ ถึงพวกอยา่งหลงั ๆ  เธอจะยงัท าไม่ค่อยไดก้็เถอะ…. เด็กมนุษยค์น้พบส่ิงใหม่ ๆ  
มากมายรวมถึงตอนน้ีดว้ยเช่นกนั AK-054 ที่ก  าลงัท าการแกะรอยมนุษยค์นอ่ืนก็ตอ้งหันไปตามเสียง
เรียก เด็กมนุษยก์  าลงัต่ืนเตน้กบัส่ิงที่อยูใ่นวงแขนของเธอ มนัคือ สุนัขตวัใหญ่ แต่เด๋ียวมนัก าลงัจะอา้
ปากแยกเขี้ยว และพยายามจะกดัเธอ AK-054 ต่ืนตระหนกพร้อมรีบพุง่เขา้ไปฉุดตวัเด็กมนุษยม์ากอดไว ้
มือจกัรกลแปรเปล่ียนไปเป็นปืนระบบสัง่การตามแบบฉบบัหุ่นยนตท์หาร เขาก าลงัเขา้สู่โหมด Killer  

แต่ดูเหมือนสุนขัตวันั้นไม่ค่อยอยากจะมีเร่ือง ท าใหม้นัวิง่หนีไปดว้ยความตกใจ ) 

เด็กมนุษย ์: AK ดูน่ี หนูเจอหมาดว้ยหละ เหมือนในหนงัสือที่เคยอ่านดว้ยกนัเลย! 

AK-054 : สุนขัมกัไม่ปลอดภยั ระวงั!! 

AK-054 : [เขา้สู่โหมด Killer จะท าการสงัหารศตัรู หรือเป้าหมายที่ไดรั้บค าสัง่] 

AK-054 : เด็กนอ้ยปกติดีหรือเปล่า? 

เด็กมนุษย ์: หนูปกติดี…..ขอบคุณค่ะ AK 

(ตอนน้ี เด็กมนุษยเ์ติบโตไดอ้ายุราว ๆ 13 ปีแลว้ เธอเรียนรู้ไดไ้ว ชอบอ่านหนังสือและชอบ
ขมวดคิ้วบ่อย ๆ เวลาเธอสงสยั ตอนน้ีระบบในร่างกายของเขาแปลกไป ช้ินส่วนจกัรกลของเขานั้นหนัก
อ้ึงมากกวา่เม่ือก่อนจนในทา้ยที่สุด ระบบก็ไม่เสถียรพลงังานไม่อาจเพยีงพอที่จะรองรับการเคล่ือนไหว
ในชีวติประจ าวนัไดเ้หมือนอยา่งเดิม AK-054 เกิดอาการช็อก และกระตุกในเวลาเดียวกนั การตดัสินใจ
ในตอนน้ีของเขาก็คือ ตอ้งกกัเก็บพลงังานเพือ่ ภารกิจสุดทา้ย ) 

AK-054 : [ค าเตือน ค  าเตือน แบตเตอร่ี 20 % สถานะแบตเตอร่ีเร่ิมถึงขีดจ ากดั ก าลงัประมวลผลกกัเก็บ
พลังงานส ารองจะเหลือเวลาใช้งานอีก 1 ปี โดยประมาณ เพื่อภารกิจสุดทา้ยให้ส าเร็จ กักเก็บพลัง
เรียบร้อย] 
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(AK-054 และเด็กมนุษย ์ก็ยงัเดินทางกนัต่อไป เขาบอกเป้าหมายเพียงว่า ตอ้งตามหามนุษยค์น
อ่ืน ๆ แต่ไม่ไดบ้อกเร่ืองพลงังานของเขา) 

เด็กมนุษย ์: ในหนงัสือบอกวา่ปลาวาฬน่ะ ตวัมนัใหญ่มาก ๆ ใหญ่เกินที่ AK จะนึกออกเลยหละ 

AK-054 : งั้นหรอ  

เด็กมนุษย ์: อืม AK เดินชา้ลงหรือเปล่านะ 

AK-054 : เด็กนอ้ยเดินไวขึ้นต่างหากหละ เติบโตเร็วซะขนาดน้ี 

เด็กมนุษย ์: มนุษยค์นอ่ืนส่วนมากเป็นยงัไงหรอคะ? แลว้พอเราไปเจอ พวกเขาจะตอ้นรับเรามั้ย? 

AK-054 : … AK เคยเจอแต่… AK คิดวา่พวกมนุษยท์ี่เหลือจะตอ้งตอ้นรับเด็กนอ้ยอยา่งแน่นอน 

เด็กมนุษย ์: รู้สึกตื่นเตน้จงั 

(เด็กมนุษยเ์สร็จก็วิ่งไปเกาะที่สะพาน เธอมองวิวเมืองอนัรกร้างแต่ก็ยงัคงความสวยงามเอาไว้
อยู)่ 

เด็กมนุษย ์: วา้ว …..อยากเห็นส่ิงต่าง ๆ ที่ไดอ่้านมาจากหนงัสือบา้ง0y’ 

AK-054 : ก็เห็นมาบา้งแลว้ไม่ใช่หรอ 

เด็กมนุษย ์: ก็จริง…แต่ก็อยากเจอส่ิงที่มนัดูน่าต่ืนเตน้บา้ง  

AK-054 : อยา่งเช่น ปลาวาฬ 

เด็กมนุษย ์: ก็ส่วนนึงที่หนูหวงัว่าจะไดเ้จอตวัเป็น ๆ แต่หนูวา่บางท ี ส่ิงที่เราดูจากหนงัสือมนัอาจจะไม่
เหมือนกบัของจริงที่เราไปพบเจอก็ไดน้ะ 

(AK-054 ตดัสินใจพาเด็กสาวไปยงัสวนสนุก…ถึงแมจ้ะเป็นทางผ่านก็เถอะ สถานที่ท่องเที่ยว
ของเด็ก ๆ ถึงแมม้นัจะดูร้าง และโทรมก็มนัก็ไม่ไดถึ้งกบัแยข่นาดนั้น เด็กมนุษยดู์ต่ืนเตน้เป็นอยา่งมาก 
เธออยากลองไปยนืบนสะพานอนัคดเคี้ยวที่เรียกว่า รางรถไฟเหาะ แต่ก็ตอ้งถูกห้ามอยูดี่ เคร่ืองเล่นใน
ที่น่ีพงักนัหมดแลว้ ท าใหท้ั้งสองไดแ้ต่เดินชมอยา่งเดียว พอเดินเสร็จ AK-054 และเด็กมนุษยก์็มานัง่ชม
ววิตรงเนินเขาที่มองเห็นเป็นววิเมืองไดเ้กือบทั้งเมือง) 

AK-054 : เรียกวา่สวนสนุก อยากเขา้ไปมั้ย? 

เด็กมนุษย ์: ไดห้รอคะ  

AK-054 : ไดสิ้ ถา้เด็กนอ้ยอยากเขา้ไป 

เด็กมนุษย ์: วา้ววว AK หนูอยากขึ้นไปบนนั้น เหมือนกบัเถาวลัยเ์ลย มนัเรียกวา่อะไรหรอคะ? 

AK-054 : มนัคือรางรถไฟเหาะ 
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เด็กมนุษย ์: AK ขึ้นไปบนรางรถไฟเหาะกนั  

AK-054 : ไม่ได ้มนัอนัตรายเกินไป  

(ทั้งสองมองดูววิเมือง พร้อมกบัหิมะสีขาวที่ก  าลงัโปรยปรายลงมา) 

เด็กมนุษย ์: AK  เราจะเป็นยงัไงต่อไปหรอ 

AK-054 : คงตอ้งด าเนินการต่อไป 

เด็กมนุษย ์: ไม่ใช่ค  าพดูแบบนั้นนะ ตอ้งพดูวา่ ใชชี้วติ…ต่อไป 

AK-054 : [ท าการบนัทึก ใชชี้วติต่อไป] 

 (เด็กมนุษยเ์ร่ิมหนาวเล็กนอ้ย เธอลุกขึ้นหนัหลงัเดินไป แต่ดนัมีเสียงลม้ดงัขึ้นมา ท าใหเ้ธอตอ้ง
หันหลังไปมอง สีหน้าหน้าของเธอเร่ิมต่ืนตระหนก เพราะ AK-054 ล้มลงไปพร้อมเกิดอาการสั่น   
แปลก ๆ เธอรีบวิง่เขา้ไปดู ถึงแมว้า่เขาจะบอกวา่ทุกอยา่งปกติดี แต่ก็ไม่อาจจะท าใหเ้ธอหายแคลงใจได)้ 

เด็กมนุษย ์: AK AK เป็นอะไรหรือเปล่า?! 

AK-054 : [ท าการปรับระบบใหเ้สถียร] 

เด็กมนุษย ์: ตะ แต่วา่ ที่ลม้ลงไปเม้ือก้ีหละ 

AK-054 : ทุกอยา่งปกติดี เด็กนอ้ยอยา่ห่วงเลย เราเดินทางกนัต่อเถอะ หิมะคงจะตกหนกัขึ้นเร่ือย ๆ 

เด็กมนุษย ์: อะ อืม  

(ตอนน้ีเด็กมนุษยจุ์ดไดค้ล่องแลว้ เปลวไฟสว่างสะไหวให้ความอบอุ่นกบัเธอที่ก  าลงัหลบัอยู ่
AK-054 ก็ตอ้งเร่ิมท าการพกัผอ่นเหมือนกนั โหมดกกัเก็บพลงัท าใหเ้ขาตอ้งปิดระบบการใชง้านชัว่คราว
เหมือนอยา่งเช่นมนุษย ์ เขารู้สึกไม่หลอดภยัที่จะใชโ้หมดน้ี โดยปกติแลว้เขาจะต่ืนตลอดเวลา ในยามค ่า
คืนเขาก็จะเฝ้าไม่ให้มีอะไรมาท าอนัตรายต่อเด็กมนุษยด์ว้ย แต่ในเม่ือตอนน้ีมนัจ าเป็นเขาก็ตอ้งท า เขา
ปิดระบบไปไดส้กัเท่าไหร่ไม่รู้ ก็ตอ้งเปิดใหม่อีกรอบเม่ือมีสญัญาณจากภายนอกก าลงัรบกวนเขาอยู ่เด็ก
มนุษยน์ัน่เอง เธอดูกงัวลใจเป็นอยา่งมาก จนสุดทา้ยเธอก็ไม่ถามอะไรต่อ นอกจากจะเขา้มานอนพิงร่าง
ของเขา เด็กมนุษยอ์ยูใ่กลแ้บบน้ี….เขาค่อยรู้สึกปลอดภยัเขา้มาหน่อย) 

เด็กมนุษย ์: AK…..AK ตื่นสิ 

AK-054 : [เปิดระบบการท างาน] 

AK-054 : เด็กนอ้ย ? 

เด็กมนุษย ์: AK ท าไมจู่ ๆ ก็น่ิงไปหละ 

AK-054 : ก็แค่…หลบั 
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เด็กมนุษย ์: หลบั หลบังั้นหรอ? ปกติ AK ไม่เคยหลบัน่ี 

AK-054 : ………. 

เด็กมนุษย ์: ……… 

 (ตอนน้ีเขา้สู่ช่วงฤดูหนาวเต็มตวัแลว้ ทั้งสองยงัคงเดินทางกนัต่อไป AK-054 มองดู หุ่นยนต์
ทหาร AK กบัเขาที่อยูใ่นสภาพขาดไปคร่ึงท่อน น่ีคือผลลพัธจ์ากสงคราม… เขามกัเตือนอยูบ่่อย ๆ วา่ถา้
หากเด็กมนุษยเ์จอหุ่นยนตต์วัอ่ืน อยา่เขา้ไปใกล ้หรืออยา่อยูใ่หห่้างจากเขา ทั้งสองเดินผา่นกนัไปสกัพกั 
AK-054 จะเกิดอาการกระตุก และช็อกขึ้นมาอีกคร้ัง แต่มนัรุนแรงมากกว่าเดิม ภารสีหน้าที่เขาเห็นเด็ก
มนุษยน์ั้นมัน่สั่นเป็นเส้นคล่ืน การไดย้นิของเขานั้นไม่ชดัเจน เขาพยามอธิบายกบัเหตุการณ์น้ีให้เด็ก
มนุษยฟั์ง แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลอีกต่อไปแลว้ ท าให ้AK-054 ตอ้งพดูความจริงในที่สุด)  

AK-054 : [สถานะแบตเตอร่ี 9 % ค าเตือน ระบบไม่เสถียร ค  าเตือน] 

เด็กมนุษย ์: AK ก าลงัจะพงัใช่มั้ย? 

AK-054 : ไม่ ทุกอยา่งปก— 

เด็กมนุษย ์: AK โกหก  

AK-054 : ……… 

เด็กมนุษย ์: เวลาหนูเห็น AK ในตอนน้ี หนูกลวัมากเลยเวลาต่ืนขึ้นมา แลว้ปลุกAK แต่ถา้AKไม่ยอมลืม
ตาตื่นหละ กลวัเวลาAKท าท่าเหมือนจะลม้แลว้มือสองขา้งของAKดนัพื้นให้ลุกขึ้นไม่ไดเ้หมือนที่เคย
หละ เวลาที่ AK เดินก็ชา้ลงทุก ๆ วนั จนกลวัวา่วนันึงจะกา้วขาไม่ไดอี้ก  

AK-054 : ……….. 

เด็กมนุษย ์: ฮึก ถา้ AK พงั หนูจะเป็นคนซ่อมเอง หนูจะซ่อมหายไปเลย ฮึก 

AK-054 : ใช่ เด็กนอ้ย AK ก าลงัจะพงั เม่ือถึงเวลาถึงเวลานั้นแลว้ AK อยากจะใหเ้ด็กนอ้ยอยูไ่ดโ้ดยที่ไม่
มี AK อยูเ่คียงขา้ง ถา้เด็กนอ้ยท าได ้AK จะยนิดีเป็นอยา่งมาก 

เด็กมนุษย ์: ฮึก ฮือ 

AK-054 : แต่ตอนน้ีเด็กนอ้ยเห็นมั้ย…. AK ยงัคงอยูก่บัเด็กนอ้ย ยงัอยูต่รงหนา้ และมองเห็นกนัได ้

เด็กมนุษย ์: ฮึก….ค่ะ 

AK-054 : ทุกอยา่งจะตอ้งปกติดี  

(AK-054 และเด็กมนุษยร่์วมเดินทางกนัดงัเดิม ถึงแม้ว่าจะล่าช้าไปบา้ง แต่ก็รอดพน้จากฤดู
หนาวมาได ้และในที่ฤดูใบไมผ้ลิก็มาถึง พร้อมเป้าหมายที่ AK-054 ตอ้งการจะเจอในหลายปี มนุษยท์ี่
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ก าลงัอพยพไปยงัถ่ินฐานใหม่โดยเรือ แต่ดูเหมือนว่า AK-054 ในสายตาของมนุษยไ์ปสักหน่อย ท าให้
มนุษยช์ายหญิงสองคนรีบวิง่มาฉุดเด็กมนุษยเ์พราะกลวัวา่หุ่นยนตท์หารจะท าอนัตรายต่อเด็ก) 

เด็กมนุษย ์: อะ AK 

มนุษยผ์ูห้ญิง : หุ่นยนตท์หารมาท าอะไรที่น่ี?!! 

AK-054 : ไดโ้ปรด รับเล้ียงเด็กนอ้ยดว้ย 

มนุษยช์าย : ไดโ้ปรดงั้นหรอ? 

มนุษยห์ญิง : รับเล้ียง? 

(เด็กมนุษยรี์บวิง่เขา้ไปหา AK-054 แขนเล็กโอบกอดหุ่นยนตแ์น่น เขาจบัไหล่เล็กที่ก  าลงัสัน่ 

นยัน์ทั้งสองขา้งโฟกสัมองเด็กมนุษย ์ที่ก  าลงัมีน ้ าตาไหลออกมา เขายอ่ตวัลงนัง่มือขา้งนึงกุมมือเล็กของ
อีกฝ่ายเอาไว ้ มืออีกขา้งเขาเด็ดดอกซ่ีตรงพื้นก่อนจะค่อย ๆ  น ามาทดัหูให้เด็กมนุษยอ์ยา่งอ่อนโยน มือ
แขง็ของเขาเช็ดน ้ าตาที่ไหลอาบแกม้อยา่งเบามือ ก่อนที่หนา้ผากของทั้งสองจะแนบเขา้หากนั) 

AK-054 : ใชชี้วติต่อไป 

 (เสียงแข็งของหุ่นยนต์เอ่ยราบเรียบ เขาจ าได้ว่าเธอเป็นคนพูดค าน้ี และอยากให้เธอใช้ชีวิต
ต่อไปเป็นไปตามค าพดูดว้ย เขาจะรู้สึกยนิดีเอามาก ๆ  ……..ทั้งสองจอ้งหน้ากนั ปากเล็กคล่ียิม้ออกมา
พร้อมน ้ าตาที่ยงัไม่หยดุไหล รอยยิม้นั้นเขาจ าไดม้นัเหมือนกบัรอยยิม้ที่เธอส่งมาใหเ้ขา) 

เด็กมนุษย ์: ขอบคุณค่ะ AK 

(AK-054 เรือแล่นบนทะเลจนไปสุดสายตา เขาเดินไปเร่ือยเหมือนจะไร้หนทางอยา่งตอนแรก แต่ไม่ใช่ 
เมมเมอร่ีความทรงจ าที่ผ่านมานั้นเขาก าลงันึกถึงมัน ไปพร้อมกับเทา้ที่ก้าวไปช้า ๆ เหยียบไปยงัทุ่ง
ดอกไม ้เด็กมนุษยท์ี่มองหนา้เขา เสียงของเธอ สมัผสัของเธอ รอยยิม้ของเธอ …..จนในที่สุดร่างอนัแขง้
ทื่อก็ล่วงลม้ลงสู่พื้นที่ปูไปดว้ยไม ้กบัวงจรของ AK-054 ปิดตวัลงอยา่งถาวร หรือก็คือ…..ตลอดกาล ) 

AK-054 : [ยนืยนั ภารกิจสุดทา้ย ส าเร็จ] 

AK-054 : [สถานะพลงังาน : 1 %] 

AK-054 : [สถานะพลงังาน : 0 %] 

 

 

ภารกิจสุดทา้ย จบบริบูรณ์  
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3.3 การออกแบบส่ิงน าออก  (Output Design) 

1.  แสดงออกทางหนา้จอคอมพวิเตอร์ในรูปแบบของแอนิเมชัน่ 
2.  แสดงออกทางเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์เพือ่การน าเสนอการสอบวชิาโครงการ 
3. แสดงออกทางล าโพงเพือ่นน าเสนอแอนิเมชัน่พร้อมกบัเสียงประกอบ 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
บทที่ 4 

การพฒันาระบบ 
 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 
1. คอมพวิเตอร์ Acer nitro 5 

- CPU  AMD ryzen 7 2700U (2.70 GHz) 
- Radeon rx560 

  -      Ram 16 GB DDR4 
               -      Hard Disk 1 TB SSD 225 GB 
               -      64-bit Opeating Sytem,x64- based processor 
               -       windows 10 
       2.  กระดาษ A4 เพือ่ปร้ินเอกสาร 
       3.  หูฟังที่มีไมโครโฟนใชบ้นัทึกเสียง 
                            
4.2 โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้ในการพัฒนา 
 1. โปรแกรม Adobe Animate 2019  ใชใ้นการสร้างแอนิเมชัน่ 
 2. โปรแกรม Adobe After Effects 2019 ใชใ้นการท าเอฟเฟค 
 3. โปรแกรม VEGAS Pro 17.0       ใชใ้นตดัต่อวดีิโอ 
              4. โปรแกรม FL studio 17                           ใชบ้นัทึกเสียง 
              5. โปรแกรม Paint to sai                             ใชว้าดรูปแอนิเมชัน่ 
              6.โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ใชใ้นการน าเสนอ  
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4.3 การติดต้ังโปรแกรมและระบบ 

เปิดไฟลว์ดีิโอแอนิเมชนั 
 

 
 

รูปที่ 4.1 กดคลิกขวาแลว้กด”เปิด” 
 

 

 
 

รูปที่ 4.2 กดรูปสญัญาค าวา่“เล่น” 
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4.4. ฉากแอนิเมช่ัน 
 หนา้เขา้สู่วดีิโอแอนิเมชัน่ 
 

 
 

รูปที่ 4.3 ฉากดาวน์โหลด 
 

 
 

รูปที่ 4.4 โลโกว้ทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยก์าร 
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รูปที่ 4.5 โลโก ้studio  
 

 

 
 

รูปที่ 4.6 ฉากส่ิงของสถานที่พงัทลาย 
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รูปที่ 4.7 ฉากผเีส้ือบิน 
 
 

 
 

รูปที่ 4.8 ฉากไดพ้บเด็กทารก 
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รูปที่ 4.9 ช่ือเร่ืองภารกิจสุดทา้ย 

 
 

 
 

รูปที่ 4.10 ฉากที่หุ่นยนตอ่์านหนงัสือวธีิเล้ียงดูเด็ก 
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รูปที่ 4.11 ฉากที่เด็กทารกก าลงัจบัหนูกิน 
 

 

 
 

รูปที่ 4.12 ฉากที่หุ่นยนตอ่์านหนงัสือใหเ้ด็ก  
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รูปที่ 4.13 ฉากแบตเตอร่ี 31% 
  

 

 
 

รูปที่ 4.14 ฉากหุ่นยนตม์องป้าย “Happy Family” 
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รูปที่ 4.15  ฉากที่เด็กมนุษยใ์หด้อกไมหุ่้นยนต ์
 
 

 
 

รูปที่ 4.16  ฉากป้อนค าสัง่ “ภารกิจสุดทา้ยยนืยนั” 
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รูปที่ 4.17  ฉากป้อนค าสัง่ ” ตามหาครอบครัวให้เด็กมนุษย”์ 
 

 

 
 

รูปที่ 4.18 ฉากที่เด็กมนุษยเ์ดินเหยยีบหิน 
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รูปที่ 4.19 ฉากใส่รองเทา้คู่ที่ 1 
 

 

 
 

รูปที่ 4.20 ฉากใสรองเทา้คู่ที่ 2 
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รูปที่ 4.21 ฉากใส่รองเทา้คู่ที่ 3 
 

 

 
 

รูปที่ 4.22 ฉากใส่รองเทา้คู่ที่ 4 
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รูปที่ 4.23 ฉากใส่รองเทา้คู่ที่ 5 
 
 

 
 

รูปที่ 4.24 ฉากใส่รองเทา้คู่ที่ 6 
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รูปที่ 4.25 ฉากกล่องไฟ 
 
 

 
 

รูปที ่4.26 ฉากที่หุ่นยนตส์อนเด็กมนุษย ์
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รูปที่ 4.27 ฉากที่เด็กมนุษยอ่์านหนงัสือ 
 

 

 
 

รูปที่ 4.28 ฉากค าเตือน 
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รูปที่ 4.29 ฉากบอกพลงังานก าลงัถึงขีดจ ากดั 
 
 

 
 

รูปที ่4.30 ฉากบอกวา่เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ 
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รูปที ่4.31 ฉากบอกหน่ึงปีโดยประมาณ 
 
 

 
 

รูปที่ 4.32 ฉากยนืยนัการกกัเก็บพลงัส ารองขั้นสูง 
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รูปที่ 4.33 ฉากมองตึกเมืองต่างๆ 
 
 

 
 

รูปที ่4.34 ฉากไปสวนสนุก 
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รูปที่ 4.35 ฉากใชชี้วติต่อไป 
 
 

 
 

รูปที่ 4.36 ฉากที่หุ่นยนตล์ม้ 
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รูปที ่4.37 ฉากซากหุ่นยนตพ์งั 
 
 

 
 

รูปที่ 4.38 ฉากถอดกระเป๋ายา่มใบเก่าของเขาออก 
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รูปที่ 4.39 ฉากแบตเตอร่ี 1% 
 
 

 
 

รูปที่ 4.40 ฉากเรือล าใหญ่ในทะเล และมนุษยท์ี่เหลือรอดคนอ่ืนก าลงัยา้ยถ่ินฐาน 
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รูปที่ 4.41 ฉากมนุษยค์นอ่ืนพบเจอหุ่นยนตท์หาร AK และเด็กมนุษย ์
 
 

 
 

รูปที่ 4.42 เด็กมนุษยร้์องไห ้และถามวา่พวกเราทั้งสองคนตอ้งแยกจากกนัจริง ๆ งั้นหรอ 
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รูปที่ 4.43 ฉากเขา้หนา้สแกน : ภาพความทรงจ าของเขาก าลงัยอ้นกลบัมา 
 
 

 
 

รูปที่ 4.44 ฉาก AK-054 ลม้ลงนอนน่ิงคา้งใส่พื้นที่เตม็ไปดว้ยดอกไม ้
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รูปที่ 4.45 ฉากเขา้หนา้สแกน : ภารกิจสุดทา้ย ส าเร็จ 
 
 

 
 

รูปที่ 4.46 โลโกว้ทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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รูปที่ 4.47 ช่ืออาจารยท์ี่ปรึกษา 
 
 

 
 

รูปที่ 4.48 ผูจ้ดัท  า 
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รูปที่ 4.49 ช่ือ “สตูดิโอ” 
 
 

 
 

รูปที่ 4.50 เครคิต 
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บทที่ 5 

สรุปผลการท าโครงการ 
 

5.1 สรุปโครงการ 
 1. ไดรู้้การสร้าง และขั้นตอนการท าแอนิเมชัน่ 

2. ไดรู้้วธีิการเรียบเรียงเน้ือเร่ือง และการสอดแทรกเน้ือหาสาระ 
3. ไดส้ร้างแอนิเมชัน่ที่การใส่เสียง และค าบรรยายขึ้นมาได ้
4. ไดรู้้ถึงความสามารถ และวธิรการใชง้านในการท างานของแต่ละโปรแกรมมากขึ้น 
 
5.1.1 ขนาดของโปรแกรมแต่ละไฟล์ 

ที่ ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 

 

ไฟลภ์าพแอนิเมชัน่ 
ไฟลค์ียแ์อนิเมชัน่ 
ไฟลเ์สียง 
ไฟลว์ดีิโอเอฟเฟคทั้งหมด 
ไฟลว์ดีิโอแอนิเมชัน่ 

2,678 KB 
9,870 KB 
6,022 KB 
15,453 KB 
47,658 KB 

 

 
ตารางที่ 5.1 ขนาดของโปรแกรมแอนิเมชัน่ ภารกิจสุดทา้ย 

 
5.1.2 ข้อผิดพลาดที่มีต่อการออกแบบระบบงาน 

  1. เน่ืองจากเป็นแอนิเมชัน่ จึงใชเ้วลานานในการสร้างเกินตามก าหนด 
  2. ไม่สามารถท าใหต้วัละครเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 
  3. ในการพากยเ์สียงตวัละครมีเสียงอ่ืนแทรกซอ้นเขา้มา 
 

5.1.3 ข้อผิดพลาดที่มีในโปรแกรม 
  1. โปรแกรมที่ใชส้ าหรับการวาดแอนิเมชัน่ไม่รองรับพื้นที่ที่ขนาดใหญ่เกินไปได ้
  2. การเรนเดอร์ของแอนิเมชัน่ใชเ้วลานาน 
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5.2 ปัญหาและอปุกรณ์ในการด าเนินงาน 

1. ไม่มีทกัษะที่เพยีงพอในการท าแอนิเมชัน่ใหเ้คล่ือนไหวอยา่งเป็นธรรมชาติได ้
2. แผนงานในช่วงแรกไม่เป็นไปตามที่วางไว ้จึงท าใหก้ารท างานนั้นล่าชา้ 
3.เน่ืองจากมีขั้นตอนในการตดัต่อที่ซบัซอ้นท าใหส้บัสนไดใ้นระหวา่งท างาน 
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5.3 สรุปการด าเนินงานจริง 

 
 

รายการ ภาคเรียนที ่1 
มถุินายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการท าโครงการนกัศึกษา 
ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ้ ATC.01โครงการ 
รอบที ่1 (บทท่ี1+ลงทะเบียนออนไลน์)  

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ 
รอบที่ 1 

                17 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ้โครงการ รอบที ่2                 19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ 
รอบที่ 2 

                21 มิถุนายน 62 

ส่งบทที่ 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

ส่งบทที่ 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหัวขอ้โครงการ  
(รอบเอกสาร) 

                17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม  
50% 

                9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 
60% 

                16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 
70% 

                23-30 กนัยายน 62 

รายการ ภาคเรียนที ่2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 64 กุมภาพันธ์ 64 ระยะเวลา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ส่งความคืบหน้า 90%                 1-8 พฤศจิกายน 2562 

ส่งความคืบหน้า 100% 
                

9-13 พฤศจิกายน 
2562 

สอบโปรแกรม ระดบัปวส.2                  10 พฤศจิกายน 2562 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 24 พฤศจิกายน 2562 

ส่งบทที่ 4                  11-21 ธันวาคม 62 

ส่งบทที่ 5                 14-26  มกราคม 64 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม                 27 มกราคม –  
3  กุมภาพนัธ์ 2564 
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5.3 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา (บาท) 

1 กระดาษ A4 1 รีม 120  
2 เคร่ืองพมิพร์วมหอ้ง (100 บาท ต่อคน) 3 คน 300 
3 ค่าเขา้เล่ม 1 เล่ม 150 
4 ไลเซนต ์Adobe 1 ไลเซนต ์ 2,220 
5 แผน่ซีดี 2 แผน่ 20 

 
 
 
 

รวมเป็นเงิน 2,810 
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