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บทคดัย่อ 
 จากการท าโครงการ Animation 3D นั้นมีจุดมุ่งหมายอยา่งหน่ึงเพื่อให้นกัศึกษาท่ีตอ้งการศึกษา
เร่ือง การสร้าง Animation 3D และเพื่อให้ผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ีไดมี้ความรู้และวิธีการ ท า Animation 3D   
โดยโปรแกรม Maya 2019 
 คณะผูจ้ดัท าจึงใช้โปรแกรม Maya 2019 ในการสร้างตวั Character , Background และ
โปรแกรม Sony Vegas Pro ในการใส่เสียงตดัต่อวีดีโอและสร้างแอนิเมชนัโดยใชโ้ปรแกรม Adobe 
Flash CS6  
 คณะผูจ้ดัท าไดส้ร้าง Animation 3D เร่ือง ฆาตกรรม ข้ึนเพื่อให้ท่านผูช้มไดรั้บประโยชน์ท่ีจะ
ศึกษาเร่ือง Animation 3D ท่ีพวกเราไดจ้ดัท าข้ึนมา ผูท่ี้จะศึกษาจะไดรู้้วิธีและขั้นตอนการท า Animation 
3D ไดอ้ยา่งถูกวธีิ จากการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินพบวา่มีค่า SD 0.90  
ค่าเฉล่ีย 3.21 อยูใ่นระดบั มาก ตรงกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ  
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กติติกรรมประกาศ 
 

 กราบขอบพระคุณ ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการท่ี
ให้โอกาสในการศึกษาคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาให้ความรู้ ท่ีท าให้โครงการของเราประสบความส า
เสร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 โครงการของเราจะไม่ส าเร็จลุล่วงไปไดถ้า้ขาดค าแนะน าจากอาจารยสิ์ริมาศ สุภาพ ท่ีปรึกษา
หลกั และอาจารยสุ์มิตรา แก่นท่าตาล อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ทางคณะผูจ้ดัท ารู้สึกซาบซ้ึงในความเอาใจ
ใส่ของอาจารยท่ี์ใหค้  าแนะน าต่าง ๆ และบอกขอ้บกพร่องท่ีจะตอ้งแกไ้ข 

 คณะผูจ้ ัดท าขอขอบคุณ บิดา มารดา และ เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มท่ีให้ค  าปรึกษา ท่ีคอย
ช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจมาโดยตลอด และท่ีคอยใหก้ าลงัใจตลอดมา 

 
 

คณะผูจ้ดัท า 
 



ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ฆาตกรรม 

ดา้นเน้ือหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ ระดบั
การศึกษา 

อาย ุ ความ
ถูกตอ้ง
ครบถว้น
สมบูรร์

ของเน้ือหา 

ความ
ชดัเจนใน
การอธิบาย
เน้ือหา 

การเรียบ
เรียงเน้ือหา
ท่ีเขา้ใจได้

ง่าย 

สอดคลอ้ง
กบั

วตัถุประสงค์
โครงงาน 

มีสาระและ
ประโยชน์
สามารถ
น าไป

ประยกุตใ์ช้
งานได ้

ชาย ปวส. 19-22 5 4 4 4 3 
หญิง ปวส. 19-22 4 5 5 4 5 
หญิง ปวส. 19-22 4 4 5 5 4 
ชาย ปวส. 19-22 4 4 4 4 5 
หญิง ปวส. 19-22 5 5 5 5 4 
หญิง ปวส. 19-22 4 4 4 5 4 
ชาย ปวส. 19-22 5 5 5 4 4 



 

ดา้นการน าเสนอ 

เพศ ระดบั
การศกึษา 

อาย ุ มีความ
ชดัเจนของ
ภาพ เสียง 
และ

ตวัอกัษร 

มีการใช่
ภาษา
ถูกตอ้ง
เหมาะสม 

ความ
น่าสนใจ
และเทคนิค
ท่ีใชใ้น
ช้ินงาน 

การด าเนิน
เร่ืองอยา่ง
ต่อเน่ือง
เหมาะสม
กบัเวลา 

การจดัวาง
องคป์ระกอบ
ท่ีเหมาะสม 

ชาย ปวส. 19-22 3 4 4 3 4 
หญิง ปวส. 19-22 4 4 5 5 5 
หญิง ปวส. 19-22 4 4 4 5 4 
ชาย ปวส. 19-22 3 3 3 3 4 
หญิง ปวส. 19-22 3 4 4 5 3 
หญิง ปวส. 19-22 5 5 5 4 4 
ชาย ปวส. 19-22 4 4 4 5 4 

 

ดา้นวตัถุประสงค ์

เพศ ระดบัการศกึษา อาย ุ น าเสนอขอ้มูลท่ี
น่าสนใจและ
เขา้ใจง่าย 

น าเสนอเพื่อให้
ทราบถึงโรคแพ
นิค 

ชาย ปวส. 19-22 4 4 
หญิง ปวส. 19-22 5 3 
หญิง ปวส. 19-22 4 4 
ชาย ปวส. 19-22 4 5 
หญิง ปวส. 19-22 3 4 
หญิง ปวส. 19-22 5 3 
ชาย ปวส. 19-22 4 4 
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คาํนํา 

โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นการนาํความรู้ท่ีไดศึ้กษามาสร้างเป็นผลงานทางวิชาการ โดยคณะ
ผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกท่ีทาํโครงการประเภท Animation 3D 

Animation 3D ท่ีจดัทาํข้ึน เป็นหนงัสั้นท่ีแสดงให้เห็นถึงเร่ืองราว ของกลุ่มวยัรุ่นท่ี อยากลองดี 
กบัเร่ืองล้ีลบั ในบา้นร้างแต่ตอ้งมาพบเจอกบั ส่ิงท่ีไม่คาดคิด เราจะไดเ้ห็นถึงเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความกลวั 
อาการแพนิค และการเอาตวัรอดของเหล่าคนกลุ่มน้ี 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํ Animation 3D เร่ือง Murdered น้ีจดัเป็นแบบอยา่งในส่วนหน่ึงในการช่วย
ส่งเสริมใหผู้ท่ี้ไดรั้บชมมีแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาในขณะท่ีรับชมไดรั้บความรู้และนาํไปใชป้ระโยชน์ 
หากมีข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํเอกสารคู่มือโครงการฉบบัน้ีทางคณะผูจ้ดัทาํขออภยัและจะ
พยายามปรับปรุงคู่มือการทาํโครงการใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
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บทที ่4 

ผลการด าเนินงานโครงงาน 

หลังจากเสร็จส้ินการด า เนินงานทั้ งหมด Animation 3D  เ ร่ือง ฆาตกรรม ได้มีการ
ปรับเปล่ียนแก้ไข เพิ่มความต่อเน่ืองของฉากและเน้ือเร่ืองท่ีขาดตกไปในบางช่วงจากค าแนะน า
อาจารยท่ี์ปรึกษา โดยไดเ้พิ่มบางช่วงข้ึนมาเพื่อให้ผูช้มไดค้วามต่อเน่ืองไม่ขาดช่วง ทั้งน้ี เพื่อให้ผู ้
เขา้รับชมไดรั้บความรู้จากผลงานช้ินน้ี ซ่ึงภายหลงัไดมี้การท าแบบประเมินเพื่อสอบถามถึงความพึง
พอใจของผูเ้ขา้รับชม รับขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ดัท า โดยมีผลการประเมิน
ดงัต่อไปน้ี 
4.1 การทดสอบ 

ผูจ้ดัท าไดส้ร้างแบบฟอร์ม “แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ Animation 3D 
เร่ือง ฆาตกรรม” ใน Google Form เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมสะดวกในการเขา้ถึง กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูส้นใจ
โรคแพนิคและฆาตกรรม นกัเรียน นกัศึกษาท่ีตอ้งการรับชม ฯลฯ  
  โดยใน กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น “ผูส้นใจในฆาตกรรม หรือโรคแพนิค” ทางผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไป
สอบถามโดยใชก้ารถามค าถาม เพื่อใหง่้ายต่อการประเมินกลุ่มเป้าหมาย  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    รูปที่ 4.1 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form 
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รูปที่ 4.2 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form (ต่อ) 
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รูปที่ 4.4 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.5 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form (ต่อ)
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4.1.2 การทดสอบความพงึพอใจ 
 มีผูเ้ขา้ร่วมทดสอบและท าการประเมินจ านวน 14 คน ซ่ึงเป็นบุคคลทัว่ไป โดยใชเ้คร่ืองมือ
แบบสอบถามในการประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ขา้
รับการประเมิน ตอนท่ี 2 แบบประเมินตอนท่ี 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจ ตอนท่ี 3 ตอนท่ี 3 
ขอ้เสนอแนะ 

แบบประเมินความพงึพอใจทีม่ีต่อส่ือ Animation 3D เร่ือง ฆาตกรรม 
ค าช้ีแจง แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ Animation 3D เร่ือง ฆาตกรรม แบ่งเป็น 3 ตอน  
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน 
ค าช้ีแจง กรุณากรอกขอ้มูลส่วนตวัของท่านใหค้รบ 
เพศ                            ชาย                หญิง 
ระดบัการศึกษา          มธัยม            นกัศึกษา        คนท างาน 
                                   ปวช.              ปวส.            ปริญญาตรี                        ปริญญาโท 

อาย ุ                            8-12               13-18 
                                   19-22             23 ข้ึนไป 
 
แบบประเมินตอนที ่2 เป็นการประเมินความพงึพอใจ 
ตอนที ่2 ข้อค าถามเกีย่วกบัส่ือ Animation 3D เร่ือง ฆาตกรรม 
ค าช้ีแจง ท าเคร่ืองหมา        ลงในช่องว่างทางดา้นขวาท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยเกณฑ์
  การประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   5 หมายถึง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง อยูใ่นระดบัมาก 
   3 หมายถึง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ย 
   1 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ด้านเนือ้หา 
 

หัวข้อประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1. ความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ของเน้ือหา      
2. ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา      
3. การเรียบเรียงเน้ือหาท่ีเขา้ใจไดง่้าย      
4. เน้ือหาสอดคลอ้งคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงงาน      
5. เน้ือหามีสาระและประโยชน์ สามารถน าไปประยกุตใ์ช้
งานไดใ้นชีวติประจ าวนั 

     

 
ตารางที ่4.1 แบบฟอร์มการประเมิน 

 
ด้านการน าเสนอ 

 

หัวข้อประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1. มีความชดัเจนของภาพ เสียง และตวัอกัษร      
2. มีการใช่ภาษาถูกตอ้งเหมาะสม      
3. ความน่าสนใจและเทคนิคท่ีใชใ้นช้ินงาน      
4. การด าเนินเร่ืองอยา่งต่อเน่ืองเหมาะสมกบัเวลา      
5. การจดัวางองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม      
 

ตารางที ่4.2 แบบฟอร์มการประเมิน (ต่อ) 
 

ด้านวตัถุประสงค์ 
 

หัวข้อประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1.น าเสนอขอ้มูลท่ีน่าสนใจและเขา้ใจง่าย      
2.น าเสนอเพื่อใหท้ราบถึงโรคแพนิค      

 
ตารางที ่4.3 แบบฟอร์มการประเมิน (ต่อ) 

 



51 
 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้เข้าการรับประเมินให้ค าแนะน าจากการรับชมส่ือส่ือ 
Animation 3D เร่ือง ฆาตกรรม  
-  ควรเพิ่มลูกเล่นอีกนิด 
4.2 ผลการทดสอบ 
  ผลจากการประประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับชม Animation 3D เร่ือง ฆาตกรรม 
พบวา่กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้มีความพึงพอใจในระดบัท่ี มาก ตามระดบัความพึงพอใจและ
เกณฑว์ดัผลดงัต่อไปน้ี  
 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั  นอ้ย 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั  มาก 
 4.50 – 5.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 
ด้านเนือ้หา 

 
 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
 

ค่าเฉลีย่ 

 

S.D 

 

ระดับความพงึพอใจ 

1. ความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ของเน้ือหา 3.76 0.92 ปานกลาง 
2. ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา 3.69 1.18 มาก 

3. การเรียบเรียงเน้ือหาท่ีเขา้ใจไดง่้าย 3.61 1.12 ปานกลาง 

4. เน้ือหาสอดคลอ้งคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงงาน 3.69 0.94 มาก 

5. เน้ือหามีสาระและประโยชน์ สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชง้านไดใ้นชีวติประจ าวนั 

3.46 1.33 มาก 

รวม 3.64 0.17 มาก 

 

ตารางที ่4.3 ผลการทดสอบความพึงพอใจท่ีมีผลงาน  
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ด้านการน าเสนอ 
 
 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
 

ค่าเฉลีย่ 

 

S.D 

 

ระดับความพงึพอใจ 

1. มีความชดัเจนของภาพ เสียง และตวัอกัษร 3.38 1.12 มาก 

2. มีการใช่ภาษาถูกตอ้งเหมาะสม 3.53 1.12 มากท่ีสุด 

3. ความน่าสนใจและเทคนิคท่ีใชใ้นช้ินงาน 3.61 1.12 มาก 

4. การด าเนินเร่ืองอยา่งต่อเน่ืองเหมาะสมกบัเวลา 3.69 1.03 มากท่ีสุด 

5. การจดัวางองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 3.76 1.01 มากท่ีสุด 

รวม 3.59 0.06 มากท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.4 ผลการทดสอบความพึงพอใจท่ีมีผลงาน (ต่อ) 

 

ด้านวตัถุประสงค์ 
 
 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 
 

ค่าเฉลีย่ 

 

S.D 

 

ระดับความพงึพอใจ 

1. ไดท้ราบขั้นตอนการท างาน Motion Infographic 2D 3.76 3.61 มากท่ีสุด 

2. ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัชีวประวติัของ ชาร์ลี แชปลิน 1.01 1.26 มากท่ีสุด 

รวม 2.39 1.66 มากท่ีสุด 

รวมทั้งหมด 3.21 0.90 มากท่ีสุด 

 

ตารางที ่4.5 ผลการทดสอบความพึงพอใจท่ีมีผลงาน (ต่อ) 

 

4.3 การปรับปรุง 

       - แกไ้ขเร่ืองเสียง เสียงพากยเ์บาไปเสียงพื้นพลงัดงักวา่เสียงพากย ์
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บทที ่5 

สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1 ผลของการด าเนินการ 

การด าเนินการโครงการ Animation 3D ประเภท เร่ือง ฆาตกรรมเร่ิมตั้งแต่การเสนอ
โครงการต่อคณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการไดท้  าการอนุมติั เขียนบทภาพและไดเ้ร่ิมท าการ
ออกแบบคาแรคเตอร์คน ดราฟรูป ลงสี ใส่ข้อความ ตดัต่อใส่เสียง น าภาพและเสียงมาท าเป็น 
Animation 3D และผ่านการแกไ้ขจนเสร็จเป็น Animation 3D ประเภท เร่ือง ฆาตกรรมเร่ิมอย่าง
สมบูรณ์เพื่อเป็น Animation 3D ท่ีให้ผูช้มไดรั้บแนวคิดในการท า Animation 3D ความรู้ความ
เป็นมาส่ิงแวดลอ้ม 

 
5.2   สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ไดท้ราบขั้นตอนการท างาน Animation 3D  
2. ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคแพนิค 
 

5.3 อภิปรายผล 
 จากการด าเนินโครงการ Animation 3D ประเภท เร่ือง ฆาตกรรมเร่ิมผูจ้ดัท าไดพ้ฒันาส่ือ 
Animation 3D ประเภทเร่ือง ฆาตกรรม เพื่อพฒันาทกัษะการสร้างและออกแบบ Animation 3D   
               ในดา้นการท า Animation 3D ประเภท Animation 3D เร่ือง ฆาตกรรม นั้น มีการใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator CC ในการออกแบบคาแรคเตอร์ เป็นการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
และ การน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการออกแบบคาแรคเตอร์มาใช ้ 

จากการท่ีผูช้มไดรั้บชม Animation 3D และตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผล
การประเมินพบวา่มีค่า SD เท่ากบั 0.90 และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.21 ซ่ึงอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ตรงกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการ  
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5.4 ปัญหาทีพ่บจากการท าโครงการ 
5.4.1 โปรแกรมในการท างานมีปัญหา 
5.4.2 ไฟลง์านเกิดความเสียหายระหวา่งด าเนิงงาน 

5.5 ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าโครงการ Animation 3D ประเภทสารคดี เร่ือง ฆาตกรรม ผูจ้ดัท าได้ศึกษา
กระบวนการท าและพฒันาทกัษะด้าน Animation 3D แต่ยงัมีบางส่วนท่ีหากได้รับการพฒันา
เพิ่มเติมจะท าให ้Animation 3D มีความสมบูรณ์มากข้ึน 

5.5.1 ขอ้เสนอทัว่ไป 
       1) ตวัละครลูกเล่นยงันอ้ยเกินไป 
       2) การน าเสนออาจยงัไม่สมบูรณ์ 
 5.5.2 ขอ้เสนอแนะทางเทคนิค 
       1) การใชเ้สียง Music Sound บางช่วงท่ีไม่เขา้กบัการเคล่ือนไหวของตวัละคร 
       2) เสียงพากยย์งัเบาในบางช่วง  
                   3) การใชเ้อฟเฟคบางประเภทท่ียงัไม่เหมาะสมกบัตวัคาแรคเตอร์  
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5.6 สรุปแผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 
 

รายการ 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 

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

เสนอหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 (บทท่ี1) 

                26-30 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 1 

                 6 กรกฎาคม 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ  
รอบท่ี 2 (บทท่ี1) 

                
11-13  

กรกฎาคม 62 
ประกาศผลหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 2 

                17  กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 2                 
11-23  

กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 3           
 

     
26 ก.ค. – 

20 ส.ค. 62 
สอบหวัขอ้โครงการ 
(บทท่ี 1-3) 

                4-8 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 70%                 11-15 กนัยายน 62 
ส่งความคืบหนา้ 80%                 18-29 กนัยายน 62 

รายการ 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพนัธ์ 63 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 
1-3 พฤศจิกายน 
62 เป็นตน้ไป 

สอบโปรแกรม                  
11 พฤศจิกายน 

2562 

ส่งบทท่ี 4                  1-15  ธนัวาคม 62 
ส่งบทท่ี 5                 15-19 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่า
เขา้เล่ม 

         
 

      
22 มกราคม –  
20 กุมภาพนัธ์ 

2563 

ตารางที ่5.1 สรุปแผนการด าเนินงาน(Gantt Chart)  
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5.7 สรุปงบประมาณการด าเนินงาน 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา 

1 กระดาษ 2 ชุด 300 บาท 

2 หมึกปร้ินเอกสาร 3 ชุด 1,200 บาท  
3 ค่าเยบ็เล่มโครางการ 1 เล่ม 200 บาท 
4 ค่าเบด็เตร็ด  470    บาท 
5 ค่าปร้ินแผน่ซีดี 2 แผน่ 30  บาท 

รวม    2,200      บาท 
 

ตารางที ่5.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
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ภาคผนวก 

- แบบประเมินหวัขอ้โครงการ (CG01) 

- เสนออนุมติัโครงการ (CG02) 

- เสนอท่ีปรึกษาร่วมโครงการ (CG03) 

- ขอสอบโครงการ (CG04) 

- ใบบนัทึกรายงานความคืบหนา้ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (CG05) 

- ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ (CG06) 

- ใบแบบฟอร์มอนุมติัข้ึนสอบโครงการ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (CG07) 

 



                          แบบประเมินหวัขอ้โครงการ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก CG 01 

 

แบบประเมินหัวข้อโครงการ 
      วนัที ่26  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

ประเภทโครงการ   Animation 3D 

ช่ือโครงการ            ฆาตกรรม  Murdered 
สมาชิกคนที ่1        นาย ขจรยศ              ดีเสมอ      รหสันกัศึกษา 40763 ระดบั ปวส. 2/36 
สมาชิกคนที ่2         นาย วฒัน์นา           ษาวรรณศิริ      รหสันกัศึกษา 40833 ระดบั ปวส. 2/36ส่วน
ที ่1  รายการประเมิน 
คะแนนเต็มหัวข้อละ 4  คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน  ประกอบด้วย 

1. ความเหมาะสมของหวัขอ้     2. ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ 
3. ความเหมาะสมของแนวคิด   4. ประโยชน์ท่ีรับจากโครงการ 
5. ขอบเขตของโครงการ 

*** เกณฑ์การประเมนิทีม่รีะดบัคะแนนตั้ง 16 ขึน้ไป จะได้รับการอนุมตัใินการจดัท าโครงการ  
*** กรณีทีไ่ม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมนิให้นกัศึกษาท าการน าเสนอหัวข้อโครงการในคร้ังต่อไป 

รายการ 20 คะแนน 

1. ความเหมาะสมของหวัขอ้  
2. ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้  

3. ความเหมาะสมของแนวคิด  

4. ประโยชน์ท่ีรับจากโครงการ  
5. ขอบเขตของโครงการ  

รวม  
 

                                                                                                                     ผา่น                     ไม่ผา่น       
ส่วนที ่2 ความคิดเห็นของกรรมการ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

     ลงช่ือ ........................................                                                          ลงช่ือ ........................................                             
     คณะกรรมการ                                                                          คณะกรรมการ               
     ลงช่ือ ........................................                                                          ลงช่ือ ........................................                                          
                คณะกรรมการ                                                                          คณะกรรมการ 

         



 

 

 
CG.02 

ขอเสนอหัวข้อโครงการ 
 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี 26  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
เร่ือง  ขอเสนออนุมติัท าโครงการ 
เรียน ประธานกรรมการพิจารณาอนุมติัท าโครงการ 
ขา้พเจา้  1.   นาย ขจรยศ                ดีเสมอ                        รหสันกัศึกษา 40763 ระดบั ปวส. 2/36 
              2.   นาย วฒัน์นา               ษาวรรณศิริ                  รหสันกัศึกษา 40833 ระดบั ปวส. 2/36 
 
 มีความประสงคท์ าโครงการ  ประเภท แอนิเมชัน่ 
ช่ือโครงการภาษาไทย   ฆาตกรรม 
ช่ือโครงการภาษาองักฤษ   Murdered 
โดยมี อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั  คือ อาจารยสิ์ริมาศ  สุภาพ 
พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการ บทท่ี 1 จ  านวน 1 ชุด 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
 

                                           ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 
                                                 (นายขจรยศ       ดีเสมอ) 
                                                                                                                    หวัหนา้กลุ่มโครงการ 
 

            ผา่น                     ไม่ผา่น         
ความคิดเห็นคณะกรรมการ .................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 
           

              ลงช่ือ ........................................                                                          ลงช่ือ ........................................                             
      คณะกรรมการ                                                                                      คณะกรรมการ 



 

  

 
CG. 0301 

เสนออาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี 26  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
เร่ือง  ขอเรียนเชิญอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาร่วมโครงการ 
เรียน อาจารย ์สิริมาศ  สุภาพ 
ขา้พเจา้  1.   นาย ขจรยศ                ดีเสมอ                       รหสันกัศึกษา 40763 ระดบั ปวส. 2/36 
 2.   นาย วฒัน์นา               ษาวรรณศิริ                      รหสันกัศึกษา 40833 ระดบั ปวส. 2/36 
 
 มีความประสงค์จะขอเรียนเชิญ อาจารย์สิริมาศ  สุภาพ มาเป็นท่ีปรึกษาร่วมโครงการของกลุ่มขา้พเจา้ 
ซ่ึงไดจ้ดัท าโครงการประเภท แอนิเมชัน่ 3 มิติ  ช่ือโครงการภาษาไทย “ฆาตกรรม”  

พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารประกอบการเสนอหวัขอ้โครงการมาดว้ย  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
 
ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา              ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 
                    (นายขจรยศ   ดีเสมอ)                                                    (นายวฒัน์นา   ษาวรรณศิริ) 
 
 
 
             
 
 
 

            ลายมือช่ือ................................................อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
                                                             (นางสาวสุมินตรา   แก่นท่าตาล) 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ภูมิหลงัและควำมเป็นมำ 
 

             ประวติัอนิเมชัน่ เม่ือตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 นกัสร้างภาพยนตร์ชาวญ่ีปุ่นเร่ิมทดลองใช้
เทคนิคการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนซ่ึง ก าลงัถูกพฒันาข้ึนในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างภาพยนตร์
การ์ตูนของตนเอง ในทศวรรษท่ี1970 ภาพยนตร์การ์ตูนญ่ีปุ่นไดพ้ฒันาลกัษณะเฉพาะตวัข้ึนจน
สามารถแบ่งแยกออกจาก ภาพยนตร์การ์ตูนของสหรัฐอเมริกาได้อย่างชัดเจน ยกตวัอย่างเช่น
ภาพยนตร์การ์ตูนหุ่นยนตย์กัษซ่ึ์งไม่สามารถหาไดใ้นสหรัฐ อเมริกาเลย ในทศวรรษท่ี 1980 อะนิ
เมะไดรั้บความนิยมกวา้งขวางในญ่ีปุ่น ท าใหธุ้รกิจการสร้างอะนิเมะเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และ
ในทศวรรษท่ี 1990 และ 2000 ช่ือเสียงของอะนิเมะไดแ้พร่ขยายไปยงันอกประเทศญ่ีปุ่น พร้อมๆ 
กบัการ ขยายตวัของตลาดอนิเมะนอกประเทศ 
ในปัจจุบนั Animation 3D เป็นส่ือ ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ทุกเพศ ทุกวยั ท่ีให้การหยิบเร่ืองราว 
อะไรก็ตามท่ี ตอ้งการท่ีจะน าเสนอ มาท าเป็น Animation 3D นั้น ได้รับความนิยมค่อนขา้งดี 
น าเสนอให้คนท่ีไดรั้บชม เขา้ใจไดง่้ายและค่อนขา้งท่ีจะชดัเจน เราจึงน าเร่ืองเก่ียวกบั โรคแพนิค 
(Panic Disoder) ซ่ึงเป็นโรคท่ีพบเห็นได้ อยู่พอสมควร ในชีวิตประจ าวนั เราจึงน ามาท า 
Animation เพื่อ ให้คนได้เข้าใจโรคน้ี ได้อย่างเห็นภาพและชัดเจนท่ีสุดซ่ึง โรคแพนิค (Panic 
Disoder) คือ ภาวะต่ืนตระหนกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยไม่มีเหตุผลหรือหาสาเหตุไม่ได้ ซ่ึงโรคน้ี
แตกต่างจากอาการหวาดกลวัหรือกงัวลทัว่ไป เน่ืองจากผูป่้วยจะเกิดอาการแพนิค (Panic Attacks) 
หรือหวาดกลวัอยา่งรุนแรงทั้งท่ีตวัเองไม่ไดเ้ผชิญหนา้หรือตกอยูใ่นสถานการณ์ อนัตราย อาการ
แพนิคเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ส่งผลให้ผูป่้วยโรคแพนิครู้สึกกลวัและละอาย เน่ืองจากไม่สามารถ
ควบคุมตวัเองหรือด าเนินชีวิตประจ าวนัไดต้ามปกติ รวมทั้งมกัมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างอ่ืนร่วม
ดว้ย เช่น โรคซึมเศร้า หรือใชส้ารเสพติดอ่ืน ๆ ซ่ึงเน้ือหาของโครงการ Animation 3D น้ี เราจะ 
น าเสนอเก่ียวกบั กลุ่มวยัรุ่น ท่ีตอ้งการไปทดสอบความกลา้ท่ีบา้นร้าง แต่ตอ้งไปพบกบั คนติดยา 
ท่ีอาศยัอยู ่แลว้เกิดเร่ืองราว การฆาตกรรม เกิดข้ึนในบา้นหลงันั้น แลว้เกิดเร่ืองราวหกัมุมในตอน
สุดทา้ยของเร่ืองราว 
ส าหรับคนท่ีไดเ้ขา้มา โครงงาน Animation 3D น้ี จะไดรั้บความรู้เก่ียวกบั การน าเสนอ เร่ืองราว 
ของ Animation 3D เป็นหนงัสั้น ความยาว ราว 3 นาที ท่ีเสนอ เร่ืองราว มุมมองของ ความ กดดนั 
ในสถานท่ี อนัน่ากลวั มืดมน ออกมาเป็นเร่ืองสยอง ในรูปแบบ 3D และไดเ้ห็น อาการแพนิคจา 
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ตวัละครในเร่ือง ให้เห็นถึงความน่ากลวั ของอาการน้ี เพราะ แรงกดดนัจาก สถานท่ีและสถานะ-
การ ในตอนนั้นเอง วา่ อาการน้ี มีความน่ากลวัมากแค่ไหน 

 
1.2 วตัถุประสงค์โครงกำร 
      1.2.1 เพื่อท าใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอดูน่าสนใจและเขา้ใจไดไ้ม่มากก็นอ้ย 
      1.2.2 เพื่อใหผู้ค้นไดเ้ขา้ใจเร่ืองของโรคแพนิค 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
      1.3.1 จดัท า Animation 3D 
      1.3.2 ออกแบบ Character 
      1.3.3 จ  าลองเหตุการณ์ เน้ือเร่ือง 

1.4ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
      1.4.1 ขอ้มูลมีความน่าสนใจและเขา้ใจได ้
      1.4.2 ใหผู้ค้นหนัมาสนใจในเร่ืองของโรคแพนิค 
 
1.5 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
       1.5.1. ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ท าการศึกษาหาขอ้มูลจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีจะท าโครงการ 
       - ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท า Animation 3D 
       - การวางแนวคิดของเน้ือเร่ือง บา้นร้าง เมืองเอก 
       1.5.2. จดัทาแบบร่าง คือบอกขั้นตอนในการดาเนินงาน 
       - คิดหวัขอ้, เน้ือเร่ืองของโครงการท่ีจะท า 
       - ยืน่เสนอโครงการ Animation 3D 
       - การท าแบบร่างเน้ือเร่ือง , ตวัละคร , และการท า Story Board 
       - ท าการออกแบบตวัละครท่ีออกแบบไวด้ว้ยโปรแกรม 
       - ท าโครงสร้างของ Animation 3D 
       - การใชโ้ปรแกรม ในการท า Animation 3D 
1.5.3. การวางแนวคิด คือก าหนดแนวคิดท่ีตอ้งการส่ือใหก้บัผูรั้บชม เขา้ใจในเน้ือเร่ือง 
       -  อธิบายเก่ียวกบั หลกัการท างานของโรคแพนิค 
       - ใชส่ื้อ Animation 3D ในการอธิบายใหน่้าสนใจและเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
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1.6 แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart) 

รำยกำร 
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 

เสนอหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 (บทท่ี1) 

                
25 มิถุนายน  - 
12 กรกฎาคม 62 

ป ร ะ ก า ศ ผ ลหั ว ข้ อ
โครงการ รอบท่ี 1 

                16 กรกฎาคม 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 2 (บทท่ี1) 

                
17-19 
กรกฎาคม 62 

ป ร ะ ก า ศ ผ ลหั ว ข้ อ
โครงการ รอบท่ี 2 

                20  กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 2                 
9 -16 
สิงหาคม 62 

ส่งบทท่ี 3                 20-30 สิงหาคม 62 

สอบหวัขอ้โครงการ 
(บทท่ี 1-3) 

                3-7 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 70%                 10-14 กนัยายน 62 
ส่งความคืบหนา้ 80%                 14-28 กนัยายน 62 

รำยกำร 
พฤศจิกำยน 61 ธันวำคม 61 มกรำคม 62 กุมภำพนัธ์ 62 

หมำยเหตุ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 
1-9 พฤศ จิก ายน 
62 เป็นตน้ไป 

สอบโปรแกรม                 24 พฤศจิกายน 62 

ส่งบทท่ี 4                 3-14  ธนัวาคม 62 
ส่งบทท่ี 5                 14-21 มกราคม 63 
ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่า
เขา้เล่ม 

                
22 มกราคม – 
15 กุมภาพนัธ์ 63 

 

ตำรำงที ่1.1 แผนการด าเนินงาน(Gantt Chart) 
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1.7 กลุ่มเป้ำหมำย 
        1.7.1 บุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจรับชมงาน animation 3D 
        1.7.3 บุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการศึกษาหาขอ้มูล 
 
1.8 เคร่ืองมือ 
        1.8.1 Maya ใชใ้นการสร้าง Character , Background  3D 
        1.8.2 Adobe Photoshop CC ใชใ้นการแต่งภาพและปรับขนาดภาพ 
        1.8.3 Adobe After Effects 2019 ใชใ้นกาท า animate 
        1.8.4 Sony Vegas Pro 16.0 ใชใ้นการตดั VDO 
        1.8.5 MediBang Paint Pro ใชใ้นการร่างภาพ 

 
1.9 งบประมำณกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำ 
      1 ค่ากระดาษ A4           2 รีม           300.00 
      2 ค่าหมึกปร้ีนเตอร์         3 ตรับ        1,200.00 
      3 ค่าเขา้เล่มโครงการ          1 เล่ม           200.00 
     4 ค่าใชจ่้ายเบด็เตร็ด -           500.00 
                                                                         รวมเป็นเงิน         2,200.00 

ตำรำงที่ 1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
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บทที ่2 
เอกสำรและข้อมูลที่เกีย่วข้อง 

 
                  เร่ือง ฆาตกรรม The Waste เป็นงาน Animation 3D น าเสนอ เร่ืองราวสยดสยอง ของ
กลุ่มวยัรุ่นท่ี คึกคะนอง อยากลองดท่ีับา้นร้าง ตอ้งไปเจอกบัคนติดยา แอบหลบ อาศยัอยู ่เกิดการไล่
ล่ากนัใน บา้นร้างหลงันั้น จนเกิดเหตุโศกนาตกรรม ข้ึน โดยเน้ือหาของเร่ืองจะ สอดแทรกอาการ
เก่ียวกบั โรคแพนิค ของ-ตวัละครภายในเร่ือง ใหเ้ห็นถึงความหนา้กลวัของคนเป็นโรคแพนิคท่ี เกิด
แรงกดดนัมากๆ กบัเหตุการน้ีว่าจะ มีอาการเป็นแบบไหน และส่งผลอย่าไรออกมาและเพื่อให้ได้
เห็นการท า และการน าเสนอ Animation 3Dวา่จะออกมาในรูปแบบ และ ทิศทางไหน 
 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
       2.1.1 แอนิเมชนั 3 มิติ 
       2.1.2 ทฤษฎีสี จิตวทิยาของสี 
       2.1.3 การออกแบบตวัละคร (Character) 
2.2 ศึกษำประโยชน์ 
      2.2.1 ประโยชน์ของแอนิเมชนั 3 มิติ 
      2.2.1 รับรู้เก่ียกบัอาการแพนิค 
2.3 รูปแบบกำรน ำเสนอ 
      2.3.1 Animation 3D 
2.4 โปรแกรมทีใ่ช้ในกำรออกแบบ 
     2.4.1 Autodesk Maya 2017 
     2.4.2 Adobe After Effect 2019 
     2.4.3 Sony Vegas Pro 16 
     2.4.4 Adobe Photoshop CC 
     2.4.5 MediBang Paint Pro 
2.5 กรณศึีกษำและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
     2.5.1 Animation 3d เร่ือง Horror 
     2.5.2 งานวจิยัอาการของโรคแพนิค 
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2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
             2.1.1 แอนิเมชัน 
             แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง กระบวนการท่ีเฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิตข้ึน
ต่างหากจาก กนัทีละเฟรม แลว้น ามาร้อยเรียงเขา้ดว้ยกนั โดยการฉายต่อเน่ืองกนั ไม่ว่าจากวิธีการ 
ใชค้อมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพรูปวาด หรือ หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจ าลองท่ีค่อย ๆ ขยบัเม่ือ
น าภาพดังกล่าวมาฉาย ด้วยความเร็ว ตั้ งแต่16 เฟรมต่อวินาที ข้ึนไป เราจะเห็นเหมือนว่าภาพ
ดงักล่าวเคล่ือนไหวไดต่้อเน่ืองกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร์ การจดัเก็บ
ภาพแบบอนิเมชนัท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่เก็บในรูปแบบ GIF MNG SVG 
และ แฟลช 
ค าวา่ แอนิเมชัน่ (animation) รวมทั้งค  าวา่ animate และ animator มากจากรากศพัทล์ะติน"animate" 
ซ่ึงมีความหมายวา่ ท าให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชนัจึงหมายถึงการสร้างสรรคล์ายเส้นและรูปทรง
ท่ีไม่มีชีวิต ให้เคล่ือนไหวเกิดมีชีวิตข้ึนมาได ้(Paul Wells , 1998 : 10 )แอนิเมชนั (Animation) 
หมายถึง "การสร้างภาพเคล่ือนไหว" ดว้ยการน าภาพน่ิงมาเรียงล าดบักนั และแสดงผลอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้ดวงตาเห็นภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวในลกัษณะภาพติดตา(Persistence of Vision) เม่ือตามนุษย์
มองเห็นภาพท่ีฉาย อยา่งต่อเน่ือง เรตินาระรักษาภาพน้ีไวใ้นระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมี
ภาพอ่ืนแทรกเขา้มาในระยะเวลาดงักล่าว สมองของมนุษยจ์ะเช่ือมโยงภาพทั้งสองเขา้ดว้ยกนัท าให้
เห็นเป็ นภาพเคล่ือนไหวท่ีมีความต่อเน่ืองกัน แมว้่าแอนิเมชั่นจะใช้หลกัการเดียวกบัวิดิโอ แต่
แอนิเมชนัสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บังานต่าง ๆไดม้ากมาย เช่นงานภาพยนตร์ งานโทรทศัน์ งาน
พฒันาเกมส์ งานสถาปัตย ์งานก่อสร้าง งานดา้นวทิยาศาสตร์ หรืองานพฒันาเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
สรุปความหมายของแอนิเมชนัคือ การสร้างสรรคล์ายเส้นรูปทรงต่างๆใหเ้กิดการ 
เคล่ือนไหวตามความคิดหรือจินตนาการ 
1. สามารถใชจิ้นตนาการไดอ้ยา่งไม่มีขอบเขต 
2. สามารถอธิบายเร่ืองท่ีซบัซอ้นและเขา้ใจยากใหง่้ายข้ึน 
3. ใชอ้ธิบายหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมได ้
4. ใชอ้ธิบายหรือเนน้ส่วนส าคญัใหช้ดัเจนและกระจ่างข้ึนได ้

 
รูปที ่2.1 ภาพการเดินแบบแอนิเมชนั 
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ชนิดของแอนิเมช่ันสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ 
           Drawn Animation คือแอนิเมชัน่ท่ีเกิดจากการวาดภาพหลายๆพนัภาพ แต่การฉายภาพ
เหล่านั้นผ่านกล้องอาจใช้เวลาไม่ก่ีนาทีข้อดีของการท าแอนิเมชั่นชนิดน้ีคือ มีความเป็นศิลปะ 
สวยงามน่าดูชม แต่ขอ้เสีย คือ ตอ้งใช้เวลาในการผลิตมาก ตอ้งใช้แอนิเมเตอร์จ านวนมากและ
ตน้ทุนก็สูงตามไปดว้ย 
 

 
รูปที ่2.2 ภาพจากการ์ตูน Howl's Moving Castle 

 
 
            Stop Motion หรือเรียกวา่ Model Animation เป็นการถ่ายภาพแต่ละขณะของหุ่นจ าลองท่ี
ค่อยๆขยบั อาจจะเป็นของเล่นหรืออาจจะสร้างตวัละครจาก Plasticize วสัดุท่ีคลา้ยกบัดินน ้ ามนัโดย
โมเดลท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชไ้ดอี้กหลายคร้ังและยงัสามารถผลิตไดห้ลายตวั ท าให้สามารถถ่ายท า
ไดห้ลายฉากในเวลาเดียวกนั แต่การท า Stop motion นั้นตอ้งอาศยัเวลาและความทุ่มเทมาก เช่น การ
ผลิตภาพยนตร์เร่ือง James and the Giant Peach สามารถผลิตได ้10 วินาทีต่อวนัเท่านั้น วิธีน้ีเป็น
งานท่ีตอ้งอาศยัความอดทนมาก 



8 
 

 
รูปที ่2.3 ภาพจากแอนิเมชนัเร่ือง Wallace & Grommet 

 
Computer Animation  
ปัจจุบนัมีซอฟทท่ี์สามารถช่วยใหก้ารท าแอนิเมชัน่ง่ายข้ึน เช่น 
โปรแกรม Maya, Macromediaและ 3D Studio Max เป็นตน้ วิธีน้ีเป็ นวิธีท่ีประหยดัเวลาการผลิต
และ 
ประหยดัตน้ทุนเป็นอยา่งมาก เช่น ภาพยนตร์เร่ือง Toy Story ใชแ้อนิเมเตอร์เพียง 110 คนเท่านั้น 
 

 
รูปที ่2.4 ภาพจากแอนิเมชนัเร่ือง Mr. Incredible 
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2.1.2 ทฤษฎ ี
        ‘สี’ นบัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัมากในประสบการณ์การรับรู้ส่ิงต่างๆของมนุษย ์ยกตวัอยา่ง
เช่นมนุษยใ์ชสี้ในการแยกแยะผลไมว้า่สุกหรือดิบ สีแบบไหนบ่งบอกวา่มีพิษหรือปลอดภยั เรียกได้
วา่มีผลต่อการอยู่รอดของมนุษยไ์ดเ้ลยทีเดียว การใชสี้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งนั้นช่วยท าให้ช้ินงานมีความ
โดดเด่นและสะกดสายตารวมไปถึงความรู้สึกโดยรวมท่ีมีอิทธิพลต่อจิตใจของผูท่ี้ไดเ้ห็นช้ินงานนั้น 
 
รูปแบบของสีทีเ่กดิจำกแสง (RGB) 

 
รูปที ่2.5 ภาพ Addictive Color (RGB) 

         RGB Color model รูปแบบสีท่ีเกิดจากแสงจะใชสี้แดง (Red), สีเขียว (Green) และสีน ้ าเงิน 
(Blue) เป็นแม่สีหลกั เพื่อผลิตแสงสีในรูปแบบต่างๆ ยกตวัอยา่ง เช่นแสงสีแดงผสมกบัแสงสีเขียว
จะไดแ้สงสีเหลือง หรือแสงสีแดงผสมกบัแสงสีน ้ าเงินก็จะไดแ้สงสีม่วงแดง เป็นตน้แนวคิดของ
รูปแบบสี RGB น้ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีของนักฟิสิกส์ ‘ยงัและเฮล์มโฮลทซ์’ (The Young-
Helmholtz Theory – วา่ดว้ยการมองเห็นสีเกิดข้ึนเน่ืองจากความแตกต่างกนัของเซลล์ Coneในเรติ
น่า)RGB จึงเป็นรูปแบบของสีท่ีใชอ้ธิบายปรากฏการณ์แสงเป็นหลกั ดงันั้นระบบดงักล่าวจึงถูก
น าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตสีให้กบัจอภาพแทบทุกอย่าง ไม่วา่จะเป็นโทรทศัน์, โปรเจกเตอร์ 
และอ่ืนๆอีกมากมายการรวมตวัของสีในรูปแบบน้ีเราเรียกกวา่เป็ นการรวมตวัแบบบวก (Addictive 
Color) เม่ือรวมตวักนัทั้งสามแม่สีจะไดสี้ขาว 
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รูปแบบของสีทีเ่กดิจำกวตัถุ (CMYK) 
 

 
รูปที ่2.6 ภาพ Subtractive Color (CMYK) 

 
          CMYK เป็นรูปแบบสีท่ีถูกก าหนดข้ึนมาให้ใช้ส าหรับงานศิลปะหรืองานส่ือส่ิงพิมพล์งบน
วตัถุประกอบดว้ย 4 แม่สีหลกัไดแ้ก่สีฟ้า (Cyan), สีม่วงแดง (Magenta), สีเหลือง (Yellow) และสีด า 
(Black) สาเหตุท่ีตอ้งมีสีด าเน่ืองจากวา่การผสมสีระหวา่งสีฟ้า + สีม่วงแดง และสีเหลืองท าให้ไดสี้
ด าท่ีไม่ด าสนิท ดงันั้นระบบพิมพ ์4 สีจึงหมายถึง 4 แม่สีน้ีนัน่เองการรวมตวัของสีในรูปแบบน้ีเรา
เรียกวา่เป็นการรวมตวัแบบลบ (Subtractive Color) ทา้ยท่ีสุดแลว้การรวมตวัของทุกแม่สีจะไดสี้ด า 
ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัระบบ RGB 
 
ควำมสัมพนัธ์ของระบบสี RGB และ CMYK 
 

 
รูปที ่2.7 ภาพความสัมพนัธ์ของ RGB และ CMYK 
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           จากระบบสีสองระบบท่ีกล่าวมานั้น ท าใหเ้ราทราบถึงความตรงกนัขา้มของแต่ละแม่สีในทั้ง
สองระบบดว้ย ไดแ้ก่ สีแดงในระบบ RGB ตรงขา้มกบัสีฟ้าในระบบ CMYK, สีเขียวในระบบ RGB
ตรงขา้มกบัสีม่วงแดงในระบบ CMYK และ สีน ้ าเงินในระบบ RGB ตรงขา้มกบัสีเหลืองในระบบ
CMYK ทั้งหมดน้ีเพราะสีขาวในระบบแสงสีตรงขา้มกบัสีด าในระบบสีวตัถุธาตุ 
วงล้อสี (Color Wheels) 
 

 
 

รูปที ่2.8 ภาพวงลอ้สี 
 

หากผูเ้รียนเคยเรียนวิชาศิลปะมาก่อน คงพอนึกออกว่ามีการพูดถึงวงลอ้สีในลกัษณะของ
แม่สีวตัถุธาตุ(รูปแบบ RYB: จะใช้สามแม่สีหลกัคือ แดง – เหลือง – น ้ าเงิน ซ่ึงผสมแล้วได้สีด า
เหมือนกบั CMYK) โดยน าแม่สีหลกัมาผสมกนั เม่ือไดสี้ใดแลว้ให้แทรกระหว่างสองแม่สีนั้นจน
เป็นการไล่สีในรูปแบบวงลอ้ เราเรียกวา่วงลอ้สี (Color Wheel) ยกตวัอยา่งรูปแบบสีจากวตัถุธาตุ: สี
เหลืองผสมกบัสีน ้าเงินไดสี้เขียว, สีแดงผสมกบัสีเหลืองไดสี้ส้มผสมแบบน้ีเร่ือยไปอยา่งท่ีไดก้ล่าว
ไวใ้นช่วงแรกวา่ไม่วา่จะเป็นสีจากระบบใดๆก็ตาม มีความแตกต่างของสีท่ีผลิดไดอ้ยูเ่สมอ ผลลพัธ์
ท่ีไดน้ั้นจึงไม่ใช่วงลอ้สีเพียงหน่ึงเดียว หากแต่เราไดว้งลอ้สีข้ึนมาถึงสามแบบ นัน่คือRYB, RGB 
และ CMYK (RGB ใชเ้ปรียบเทียบความตรงกนัขา้มของ CMYK แต่เม่ือผลิตสีจริงๆแลว้ก็ยงัมีความ
คลาดเคล่ือนเสมอ) 
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กำยวภิำคของสี : สีร้อน, สีเยน็ และสีธรรมชำติ 
               ผูเ้รียนสังเกตบ้างหรือไม่ว่า ‘สี’ คือ องค์ประกอบท่ีส าคญัมากในการน าเสนอภาพถ่าย 
ดงันั้นการท่ีผูเ้รียนมีควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสีจึงไม่ผิดหากมีความประสงค์จะศึกษาให้
ลึกซ้ึงลงไป อย่างไรก็ดีการเลือกใช้สีต่างๆในภาพถ่ายนั้นควรมีความสัมพนัธ์สอดคล้องกบัส่ิงท่ี
ตอ้งการน าเสนอเพื่อมุ่งเนน้ผลลพัธ์ใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัแจ่มชดัมากยิง่ข้ึน 
           กลุ่มสีตามช่วงความยาวสเปกตรัมขอแยกออกเป็น 3 ช่วงท่ีจะได้พูดถึง ไดแ้ก่ กลุ่มสีร้อน
(Warm Colors): สีแดง, สีส้ม, สีเหลือง และสีชมพ,ู กลุ่มสีเยน็ (Cool Color): สีเขียว, สีน ้ าเงิน และสี
ม่วง และกลุ่มสุดทา้ยคือ กลุ่มสีธรรมชาติ (Neutral Color): สีด า, สีขาว, สีเทา และสีน ้าตาล 
 
 
กลุ่มสีร้อน (Warm Colors) 
    Red สีแดง 
         ความแขง็แกร่ง, อารมณ์ท่ีฉุนเฉียว, ความจดัจา้น, การเฉลิมฉลอง, ความเจริญรุ่งเรือง,  
ความเร็ว, พลงังาน, ความร้อน, ความทะเยอทะยาน, ความเกร้ียวกราด, ความรัก, ความรุนแรง, 
ความส าเร็จ เป็นตน้ 
     Orange สีส้ม 
         ความคิดสร้างสรรค์, ความอบอุ่น, ความสนุกสนาน, พลงังาน, ความสมดุล, การขยาย, ความ
เบิกบาน, ความกระตือรือร้น, ความเปล่ียนแปลง, ความเพลิดเพลิน, ความต่ืนเตน้ เป็นตน้ 
    Yellow สีเหลอืง 
           แสงแดด, ฤดูร้อน, ความคาดหวงั, การมองโลกในแง่ดี, จินตนาการ, ความเพอ้ฝัน, ความสุข, 
ปรัชญา, ความทุจริต, ความข้ีขลาด, ความหึงหวง, การหลอกลวง, ความเจบ็ป่วย, มิตรภาพ เป็นตน้ 
   Magenta pink สีชมพูและม่วงแดง 
          สุภาพสตรี, ความหวาน, ความสะอาด, ความเป็นเอกลกัษณ์, ความบริสุทธ์ิ, ความคิด
สร้างสรรค,์ การยอมรับ, การดูแลเอาใจใส่, ความรัก, ความโรแมนติก, ความสงบ เป็นตน้ 
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กลุ่มสีเยน็ (Cool Colors) 
     Green สีเขียว 
               ความสงบร่มเยน็, ความสดช่ืน, ความชุ่มช้ืน, ความเอ้ืออาทร, ความสามคัคี, สุขภาพ, 
เงินตรา, การฟ้ืนฟู, ความปลอดภยั, การรักษา, ความเงียบสงบ, ความส าเร็จ เป็นตน้ 
 
      Blue สีฟ้ำหรือสีน ำ้เงิน 
              สันติภาพ, ความสงบร่มเยน็, ความมัน่คง, ความสามคัคี, ความสามคัคี ความไวว้างใจ ความ
จริง ความเช่ือมัน่ของนกัอนุรักษ,์ การรักษาความปลอดภยั ความสะอาด เพื่อความภกัดี, ฟ้า, น ้ า, 
เทคโนโลย,ี ซึมเศร้า เป็นตน้ 
       Purple สีม่วง 
            หวัหนา้หรือชนชั้นสูง, จิตวิญญาณ, พิธีกรรม, ความลึกลบั, การเปล่ียนแปลง, ภูมิปัญญา, 
ตรัสรู้, โหดร้าย, เกียรติยศ, หยิง่ผยอง, การไวทุ้กข,์ เทคโนโลยี, สมยัใหม่, กา้วหนา้, ความกลา้หาญ, 
ความมัง่คัง่ เป็นตน้ 
 
กลุ่มสีธรรมชำติ (Neutral Colors) 
       Black สีด ำ 
                ความมีพลงั, เอกลกัษณ์แห่งเพศ, ความซบัซ้อน, ราคาแพง, ความเป็นชาย, พิธีการ, ความ
สง่างาม, ความมัง่คัง่, ความลึกลบั, ความหวาดกลวั, ความชัว่ร้าย, ความทุกข์, ความลึก, ความ
โศกเศร้า, ส านึกผดิ, นิรนาม, การไวทุ้กข,์ ความตาย 
       White สีขำว 
             การแสดงความเคารพ , ความบริสุทธิ์, การเกิด, การตาย, ความเยือกเยน็, ความเรียบง่าย, 
ความสะอาด, ความสงบ, ความอ่อนนอ้มถ่อมตน, ความแม่นย  า, ความไร้เดียงสา, การแต่งงาน, เป็น
ตน้ 
      Grey สีเทำ 
              การรักษาความปลอดภยั, ความน่าเช่ือถือ, ความฉลาด สุขมุ, เจียมเน้ือเจียมตวั, ศกัด์ิศรี, การ
ครบก าหนด, วยัชรา, ความเศร้า, ความน่าเบ่ือ, ความเป็นทางการ, ความเป็นมืออาชีพ เป็นตน้ 
      Brown สีน ำ้ตำล 
              โลก, ความมัน่คงเป็ นหลกัเป็นฐาน, ท่ีอยูอ่าศยั, ความเปิดเผย, ความน่าเช่ือถือ, ความ
สะดวกสบาย, ความอดทน, ความเรียบง่าย เป็นตน้ 
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ทฤษฎีของสีถูกน าไปใชใ้นงานศิลปะอยา่งแพร่หลาย ถา้หากผูเ้รียนมีความจริงจงัและใส่ใจสีต่างๆท่ี
เลือกใช้ในงานย่อมท าให้บรรลุผลตรงตามความตอ้งการไดง่้ายมากยิ่งข้ึน เน้ือหาส่วนน้ีเป็นเพียง
ภาคทฤษฎีท่ีช่วยอธิบายลกัษณะของสีต่ออารมณ์อย่างกวา้งๆเท่านั้น (เน่ืองจากพื้นฐานทางความ
เป็นจริงแลว้มนุษยแ์ต่ละคนอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสีท่ีต่างกนัออกไป) 
 
2.1.3 กำรออกแบบตัวละคร (Character) 
           ปัจจุบนัตวัการ์ตูนไดก้า้วเขา้มามีบทบาทส าคญัอยา่งมากเช่น ส่ือภาพยนตร์โฆษณา ส่ือการ
เเรียนการสอนและเกม การ์ตูนถูกน าไปใชใ้นหลายวตัถุประสงค์ดว้ยกนั เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีช่วยให้
มนุษยไ์ดผ้อ่นคลายจากวถีิชีวติในโลกแห่งความเป็นจริง การ์ตูนท าให้สามารถรับรู้และเขา้ใจเร่ืองท่ี
ตอ้งการจะส่ือไดอ้ย่างรวดเร็ว เป็นรูปแบบท่ีมีการใช้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักายวิภาคของคน
และสัตวม์าช่วยในการออกแบบ โดยใชว้ิธีการปรับเปล่ียนจากรูปแบบปกติไปสู่การออกแบบท่ีเกิน
จริง เช่น จมูกใหญ่ปากหนา หูกวา้ง มีหาง ส่ิงส าคญัอยูท่ี่คุณลกัษณะและเอกลกัษณ์ของตวัละครเป็ 
นหลัก ตวัละคร(Character) หมายถึงการ์ตูน สัตว์ส่ิงของ ท่ีมีบทบาทในการแสดงละคร ท าให้
สามารถรับรู้และเข้าใจเร่ืองท่ีต้องการจะส่ือความหมายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มี
หลกัการออกแบบตวัละครใหน่้าสนใจดงัน้ี 
          1. มีเอกลกัษณ์มีรูปแบบลกษณะเฉพาะท่ีแตกต่าง เป็นท่ีน่าสนใจและน่าจดจ า 
          2. มีบุคลิก ท่าทางการเคล่ือนไหวท่ีโดดเด่น มีลกัษณะเฉพาะตวั 
          3. มีรูปร่าง สีสัน และมีสัญลกัษณ์ท่ีจดจ าไดง่้าย 
          4. มีการแสดงอารมณ์ชดัเจน ช่วยใหเ้ขา้ใจส่ิงท่ีน าเสนอ 
 

ส่วนประกอบส าคัญในการออกแบบตัวละคร การออกแบบตัวละครคือ การจัด
องค์ประกอบเขา้ดว้ยกนัให้เกิดบุคลิกต่าง ๆ ท่ีสามารถส่ือบุคลิกของตวัละครได้ชดัเจน การแบ่ง
สัดส่วนของตวัละครจะแยกออกเป็นส่วนหวั ตวัแขน ขาและอ่ืน ๆ ไม่ควรมีสัดส่วนเท่ากนัเพราะจะ
ท าให้ดูน่าเบ่ือ ตรงกนัขา้มยิ่งสัดส่วนมีความแตกต่างกนัเท่าไร ตวัละครจะยิ่งดูเตะตามากข้ึน เช่น 
ตวัใหญ่มากแต่หวัเล็ก หรือตวัผอมแต่หวัโต เป็นตน้ การสร้างจุดสนใจให้กบัตวัละครควรเนน้ท่ีจุด
ใดจุดหน่ึงเพียงจุดเดียว เพราะหากวางจุดสนใจไวห้ลายจุดจะเกิดการแข่งกนัเอง ท าให้บุคลิกตวั
ละครดูไม่โดดเด่นเท่าท่ีควร ซ่ึงการออกแบบตวัละครข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบหลกั 3 อยา่งคือขนาด 
(Size) รูปทรง (shape) และสัดส่วน (proportion) ดงัน้ี 
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1. ขนาด (size) เป็นเร่ืองของการเปรียบเทียบ ใหญ่กวา่หรือเล็กกวา่ขนาดมีความส าคญัในแง่ของการ
สร้างความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกถึงน ้ าหนกัท่ีมากกวา่แข็งแรงกวา่ มัน่คงกว่า
และมีอ านาจเหนือกว่าในขณะท่ีขนาดเล็กให้ความรู้สึกถึงน ้ าหนักท่ีน้อยกว่าอ่อนแรงกว่า
คล่องแคล่ววอ่งไวกวา่และมีลกัษณะตกเป็นเบ้ียล่าง 
 
2. รูปทรง (shape) รูปทรงหลกั ๆ มีอยู ่2 แบบ คือ Free Shape กบั Simple Shape โดย Free Shape 
คือรูปทรงซ่ึงไม่มีโครงสร้างและแบบแผนท่ีแน่นอน เช่น ควนัไฟ กอ้นเมฆ รอยหมึกซึมบนผา้ หรือ
แผนท่ีประเทศต่าง ๆ ส่วน Simple Shape คือรูปทรงแบบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากไม่สลบัซับซ้อน มี
โครงสร้างท่ีแน่นอน ไดแ้กว้งกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ในการออกแบบตวัละครศิลป์นกัออกแบบ
จะใหค้วามส าคญักบั Simple Shape มากกวา่ Free Shape เพราะ Simple Shape เป็นรูปทรงท่ีสะดวก
ต่อการใชง้าน เตะตาผูช้มไดม้ากกวา่จดจ าง่ายและสามารถส่ือบุคลิกตวัละครออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
3. สัดส่วน (proportion) ตวัละครท่ีมีรูปทรง (shape) และสัดส่วน (proportion) ผิดเพี้ยนไปจากความ
จริงมากเท่าไรก็จะยิ่งมีความเป่ นการ์ตูนมากข้ึนเทาานั้น การสร้างการ์ตูนจะตอ้งเขียนให้เกินจริง
หรือนอ้ยกวา่ ความเป็นจริง ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธีทั้งขยายให้ใหญ่ข้ึนยืดให้ยาวออก บีบให้เล็ก
ลง หรือหดหายไปเลยการเพิ่ม ลด ตดัเนน้ เก่ียวขอ้งกบัสัดส่วนอยา่งมาก 
 

 
รูปที ่2.9 ตวัอยา่งการแบ่งสัดส่วนตวัละคร 
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การสร้างสรรคด์ว้ยรูปทรงเรขาคณิต ในการออกแบบตวัละครผูส้ร้างสรรคต์อ้งเร่ิมจากการมอง 
ภาพต่าง ๆ เช่น บุคคล สัตวส่ิ์งของ พืช หรือส่ิงปลูกสร้างในลกัษณะเรขาคณิต และลองแยก 
องคป์ระกอบโดยใชก้ารเพิ่มและลดสัดส่วน จากนั้นน าองค์ประกอบพื้นฐานท่ีไดม้าผสมผสานเขา้
กบัจินตนาการของผูส้ร้างสรรค ์
 

 
รูปที ่2.10 ตวัอยา่งการสร้างสรรคส์ัตวด์ว้ยรูปทรงเรขาคณิต 

 
 

 
รูปที ่2.11 ตวัอยา่งการสร้างสรรคบ์า้นดว้ยรูปทรงเรขาคณิต 

 
การน า รูปทรงเรขาคณิตมาเป็นเค้าโครงและก าหนดรูปแบบลักษณะตัวละครว่า

ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตอะไรบา้งเช่น ส่วนหัวและส่วนตวัเป็นรูปวงกลมหรือวงรีรูปทรง
เรขาคณิตเปรียบเสมือนกรอบโครงร่างของวตัถุเป็นตวัก าหนดรูปทรงของตวัละครไม่ให้บิดเบ้ียวจน
ขาดความสวยงาม 
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รูปที ่2.12 ตวัอยา่งการออกแบบหนา้ตวัละคร 

 
ขั้นตอนกำรออกแบบตัวละคร 
           ผูส้ร้างสรรคต์อ้งเร่ิมจากการวาดสัดส่วนของร่างกายลกัษณะท่าทางคร่าว ๆ โดยวาดศีรษะให ้
มีขนาดใหญ่กวา่ส่วนล าตวั หรือวาดศีรษะให้มีขนาดเล็กกวา่ส่วนล าตวั จากนั้นเร่ิมวาดรายละเอียด
จากส่วนศีรษะ ใบหนา้ ดวงตา เส้ือผา้และเร่ิมใส่สีสันใหก้บัตวัละครตามความเหมาะสม 
 

 
รูปที ่2.13 ขั้นตอนการออกแบบตวัละคร 

 
2.2.1 โรคแพนิค 
         โรคแพนิค (Panic Disorder) หรือ "อาการต่ืนตกใจกลวัอยา่งรุนแรง" เป็นโรคทางจิตเวชชนิด
หน่ึงท่ีคนทัว่ไปมกัไม่ค่อยรู้จกั และบางคร้ังผูป่้วยหรือคนใกลชิ้ดก็อาจไม่ทราบดว้ยซ ้ าว่าอาการท่ี
แสดงออกมานั้นเป็น 

 

 

https://www.honestdocs.co/panic-disorder
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อำกำรของโรคแพนิค 

          ผูป่้วยโรคแพนิคจะต่ืนตระหนกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยไม่มีเหตุผล ซ่ึงอาการท่ีเกิดข้ึนนั้นต่าง
จากความรู้สึกหวาดกลัวหรือความวิตกกงัวลทัว่ไป ท าให้ไม่สามารถควบคุมตวัเองหรือด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัได้ตามปกติ อาการต่ืนกลัวอย่างรุนแรงน้ีเกิดข้ึนได้ทุกเม่ือ แม้จะไม่ได้ก าลัง
เผชิญหน้าหรือตกอยู่ในสถานการณ์อนัตรายก็ตาม หรือแมก้ระทัง่ในขณะท่ีก าลงันอนหลบั คนท่ี
เป็นโรคแพนิคจึงมกัเป็นกงัวลอยูต่ลอดเวลา เพราะไม่รู้วา่อาการเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนอีกเม่ือไหร่ 

อำกำรของโรคแพนิคเป็นอย่ำงไร 

          อาการตกใจกลวัอยา่งรุนแรงเป็นลกัษณะเด่นของโรคแพนิค ซ่ึงจะรุนแรงกวา่     ความรู้สึก
กงัวลหรืออาการเครียดทัว่ไป ผูป่้วยมกัมีอาการดีข้ึนภายในไม่ก่ีนาที แต่ก็อาจกลบัไปเป็นอีกภายใน
ไม่ก่ีชัว่โมงอาการท่ีแสดงถึงภาวะตกใจกลวัอยา่งรุนแรงสังเกตไดด้งัน้ี 

อำกำรแพนิคทำงกำย 
         ใจสั่น ใจเตน้แรง ใจเตน้รัว หรือใจเตน้เร็วมากหายใจล าบาก หายใจไม่อ่ิม หรือหายใจขดัเจบ็
หนา้อก หรือแน่นหนา้อกส าลกัอ่อนแรง มึนศีรษะ มึนงง รู้สึกโคลงเคลง หววิๆ คลา้ยจะเป็นลม 
มีอาการสั่นเทาเหง่ือออกรู้สึกร้อนผดิปกติ ปวดทอ้งคล่ืนไส้อาเจียน ทอ้งไส้ป่ันป่วน มีอาการเหน็บ
ชาตามร่างกาย ปวดจ๊ีดตามปลายมือหรือปลายเทา้ 

อำกำรแพนิคทำงจิตใจ 

          ควบคุมตนเองไม่ไดเ้หมือนจะเป็นบา้หรือเหมือนก าลงัจะตาย หรือแสดงอาการบางอยา่งท่ีน่า
อายออกไปผูท่ี้มีภาวะแพนิคก าเริบ (Panic attack) จะมีอาการดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้อย่างน้อย 4 
อาการ หากมีอาการนอ้ยกวา่ 4 อยา่ง แพทยจ์ะวินิจฉยัวา่เป็นเพียงอาการแพนิคท่ียงัเป็นไม่มากหรือ
ยงัไม่ครบเกณฑ์ (Limited-symptom panic attack) ซ่ึงอิงตามเกณฑ์การวินิจฉยัจากคู่มือการวินิจฉยั
ความผิดปกติทางจิตท่ีจดัท าโดยสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา (DSM-V) นอกจากน้ี หากมี
อาการครบตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวมา แพทยจ์ะวินิจฉยัวา่มีโรคกลวัท่ีชุมชน (Agoraphobia) ร่วมดว้ย
หรือไม่ เน่ืองจากผูป่้วยหลายคนมกัมีอาการแพนิคและโรคกลวัชนิดน้ีเกิดข้ึนพร้อมกนั อย่างไรก็

https://www.honestdocs.co/asthma
https://www.honestdocs.co/what-is-angina
https://www.honestdocs.co/what-is-angina
https://www.honestdocs.co/agoraphobia
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ตาม เกณฑ์ดงักล่าวมีไวใ้ห้คุณประเมินตวัเองเบ้ืองตน้เท่านั้น เพื่อการวินิจฉยัท่ีแม่นย  า คุณควรเขา้
รับการตรวจกบัผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น เน่ืองจากโรคแพนิคอาจมีอาการคลา้ยคลึงกบักลุ่มโรควิตกกงัวล
อ่ืนๆ ได ้อาการโรคแพนิค หรือภาวะตกใจกลวัอยา่งรุนแรงมากจะเร่ิมปรากฎให้เห็นในช่วงวยัรุ่น
ตอนปลายหรือวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ อาการท่ีเกิดข้ึนท าให้ผูป่้วยมกัคิดวา่ตนเองเป็นโรคหวัใจหรือโรค
ร้ายแรงอ่ืนๆ จึงมกัไปพบแพทยบ์่อยๆ ซ่ึงเม่ือตรวจร่างกายก็จะไม่พบความผิดปกติใดๆ ทั้งน้ี บาง
คนก็อาจมีอาการตกใจกลวัอยา่งรุนแรง 1-2 คร้ังในชีวิต โดยท่ีไม่ไดเ้ป็นโรคแพนิคแต่อยา่งใด  โรค
แพนิค (Panic disorder) ตอ้งมีอาการภาวะแพนิคก าเริบ (Panic attack) ร่วมกบัมีอาการกงัวลต่อเน่ือง
มากกวา่ 1 เดือน เก่ียวกบั 1) การมีภาวะแพนิคก าเริบอีกคร้ังหรือผลท่ีจะตามมา หรือ 2) มีพฤติกรรม
เปล่ียนแปลงในทางท่ีไม่ดีเก่ียวกบัภาวะแพนิคก าเริบ ตามเกณฑ์การวินิจฉัยจากคู่มือการวินิจฉัย
ความผดิปกติทางจิตท่ีจดัท าโดยสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา (DSM-V) 

สำเหตุของโรคแพนิค 

                สาเหตุของโรคแพนิคนั้นยงัเป็นท่ีไม่ทราบแน่ชดั แต่มีหลายปัจจยัท่ีอาจน าไปสู่การเกิด
สภาวะน้ี ทั้งปัจจยัด้านพนัธุกรรม โครงสร้างของสมอง เน่ืองจากส่วนต่างๆ ในสมองท าหน้าท่ี
ควบคุมความกลวัและความวิตกกงัวลท่ีต่างกนั การบาดเจ็บในวยัเด็ก และเหตุการณ์ความเครียดใน
ชีวิต เช่น การเรียนมหาวิทยาลยั การแต่งงาน การมีลูกคนแรก เหตุการณ์เหล่าน้ีลว้นเช่ือมโยงกบั
โรคแพนิคและอาจมีส่วนกระตุน้ใหเ้กิดโรคน้ีไดโ้รคแพนิคเป็นหน่ึงในโรควิตกกงัวลท่ีพบไดท้ัว่ไป
ในโลกตะวนัตก โดยจากรายงานในนิตยสารทางการแพทยอ์งักฤษ ปี 2006 (British Medical 
Journal) คาดการณ์ว่า 2-3% ของประชากรผูใ้หญ่ในยุโรปประสบกบัโรคแพนิคในปีนั้น ส่วน
รายงานจากบทความในวารสารวิชาการ JAMA Psychiatry ท่ีตีพิมพใ์นปี 2005 ก็กล่าววา่โรคแพนิค
ในสหรัฐอเมริกามีอตัราการเกิดเฉล่ีย 2.7% ต่อไป และประมาณ 45% ของอาการของผูป่้วยโรค
แพนิคนั้นถือเป็นกรณี "รุนแรง" โรคน้ีพบในผูห้ญิงมากกวา่ผูช้ายถึงสองเท่า 
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2.3 รูปแบบกำรน ำเสนอ 
        2.3.1 3D Animation 
3D Animation 

คือ ภาพเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นทั้งความสูงความกวา้ง และความลึก ภาพท่ีเห็นจะมี
ความสมจริงมากถึงมากท่ีสุด เช่น ภาพยนตร์เร่ือง Toy Story NEMO เป็นตน้ 
รูปแบบของ Animation มี 3 แบบ คือ 

1. Drawn Animation คือแอนิเมชนัท่ีเกิดจากการวาดภาพท่ีละภาพหลายๆพนัภาพ แต่การ
ฉายภาพเหล่านั้นผา่นกลอ้งอาจใชเ้วลาไม่ก่ีวนิาที ขอ้ดีของการท าแอนิเมชนัชนิดน้ี คือ มีความเป็น
ศิลปะ สวยงาม น่าชม แต่ขอ้เสีย คือ ตอ้งใชเ้วลาในการผลิตมาก ตอ้งใชแ้อนิเมเตอร์จ านวนมากและ
ตน้ทุนก็สูงตามไปดว้ย 
 
2. Stop Motion หรือเรียกวา่ Model Animation เป็นการถ่ายภาพแต่ละขณะของหุ่นจ าลองท่ีค่อยๆ
ขยบั อาจจะเป็นของเล่นหรืออาจจะสร้างจาก plasticize วสัดุท่ีคลา้ยกบัดินน ้ามนั โดยโมเดลท่ีสร้าง
ข้ึนสามารถใชไ้ดอี้กหลายคร้ัง และยงัสามารถผลิตไดห้ลายตวั แต่การท า stop motion ตอ้งอาศยั
เวลาและความทุ่มเทมาก เพราะบริษทัท่ีผลิตภาพยนตร์เร่ือง James and Giant Peach สามารถผลิตได้
วนัละ 10 วนิาทีเท่านั้น 
 
3. Computer Animation ปัจจุบนัมีซอฟแวร์ท่ีสามารถช่วยใหก้ารท าแอนิเมชนัง่ายข้ึน เช่นโปรแกรม 
MAYA 3D MAX Adobe Flash เป็นตน้ วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีประหยดัเวลาการผลิตและลดตน้ทุนเป็นอยา่ง
มาก เช่นภาพยนตร์เร่ือง Toy Story ใชแ้อนิเมเตอร์เพียง 110 คนเท่านั้น 
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2.4 โปรแกรมทีใ่ช้ในกำรออกแบบ 
2.4.1 Autodesk Maya 2017 
 

 
รูปที ่2.14 ภาพจากโปรแกรม Autodesk Maya 

 
             Maya (โปรแกรมท าแอนิเมชัน่ สร้างการ์ตูน Animation) : โปรแกรม Autodesk Maya เป็น
โปรแกรมท าแอนิเมชัน่ 3 มิติ (3D) ชั้นสูง ท่ีหนงัแอนิเมชัน่ ต่างๆ นิยมใช้สร้างกนั นิยมน าไปใช้
สร้างการ์ตูน Animation 3 มิติ เรียกไดว้า่ใครเป็นน่ีถือวา่เทพเลยทีเดียว โปรแกรม Autodesk Maya 
ใชเ้ทคโนโลยใีนการแสดงผลสมจริง โดดเด่นกวา่ โปรแกรมท าแอนิเมชัน่ 3 มิติในตลาดซอฟตแ์วร์
ตอนน้ีโดยโปรแกรมท าแอนิเมชัน่น้ีเป็ นโปรแกรมรูปแบบ Open Architecture คือ งานทั้งหมดท่ี
คุณได้สร้างสรรค์นั้นสามารถแปลงเป็ น Script ต่างๆ ได ้รวมถึงยงัมี API ท่ีรองรับทั้ง Maya 
Embedded Language (MEL), Python และภาษาอ่ืนๆ ไดน้ัน่เองการใชง้านโปรแกรมท าแอนิเมชัน่ 
สร้างการ์ตูน Animation น้ีรองรับมาตรฐานต่างๆ ดา้นงานกราฟิก 3 มิติทุกประเภท เช่น 3D Visual 
Effects, Computer Graphics และเคร่ืองมือในการ สร้างการ์ตูนAnimation ราวกบัวา่มีทีมงานสร้าง
หนงัแอนิเมชัน่ 3 มิติอยู่ใกล้ๆ  ตวัเลยครับ ดว้ยโปรแกรม Autodesk Maya คุณสามารถจะสร้าง
ผลงานทีวี, พฒันาเกม และงานออกแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วกลุ่มเป้ าหมายของการใช้งาน
โปรแกรม Autodesk Maya น้ี คือ ผูใ้ชง้านทุกประเภทตั้งแต่ผูเ้ร่ิมตน้จนไปถึงระดบั Professional 
เลยทีเดียว ภายในโปรแกรมมีวีดีสอนการใช้งานโปรแกรมอย่างครบถ้วนทุกฟีเจอร์ เช่น การใช ้
Keyframe, เลือกองคป์ระกอบเฉพาะส่วน และพรีววิการ Rendering เป็นตน้ 
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2.4.2 Adobe After Effect 

 
รูปที ่2.15 รูปเม่ือเปิดโปรแกรม Adobe After Effect 

           โปรแกรม After Effect เป็นโปรแกรมส าหรับงานทางดา้น Video Compost หรืองานซ้อน
ภาพวีดีโอ รวมถึงงานทางดา้นการตกแต่ง หรือเพิ่มเติม Effect พิเศษให้กบัภาพ โปรแกรม After 
Effect ก็คือโปรแกรม Photoshop เพียงแต่เปล่ียนจากการท างานภาพน่ิงมาเป็นภาพเคล่ือนไหว ผูท่ี้มี
พื้นทางดา้นการใชง้านโปรแกรม Photoshop มาก่อน ก็จะสามารถใชง้านโปรแกรม After Effect ได้
ง่ายมากข้ึนโดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect ซ่ึงเป็นโปรแกรมยอดนิยมทางดา้น Motion 
Graphic ใชใ้นธุรกิจการตดัต่อภาพยนตร์ งานโทรทศัน์ การสร้าง Project การใช ้Transition , Effect 
และ Plug in ต่างๆ ในการท างาน การตดัต่องาน Motion Graphic เช่น การบนัทึกเสียง , การท าเสียง
พากย ์, การใส่ดนตรีประกอบ นอกจากน้ียงัมีเทคนิคพิเศษต่างๆ เช่น การท าตวัอกัษรให้เคล่ือนไหว 
, การซ้อนภาพ ร่วมกบัโปรแกรมยอดนิยมต่างๆ และการท า Mastering , การบนัทึกผลงานลงเทป 
DV , VHS และการแปลงไฟล์เพื่อท า VCD , DVD After Effect เป็นโปรแกรมท่ีใส่ Effect ให้กบั 
ภาพยนตร์ ในขั้นตอนการตดัต่อ ไฟล์ท่ีน าเขา้มาใช้ในโปรแกรมน้ีได้เกือบทุกชนิดไดท้ั้งภาพน่ิง
ภาพเคล่ือนไหวไฟล์เสียง ยิ่งถา้เป็ นการท ามาจากโปรแกรม 3d แลว้มาท าต่อท่ี After Effect จะท า
ให้งานสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยท่ีสามารถจะน าไฟล์ทั้งหลายเหล่าน้ีมาใชง้านร่วมกนั เพื่อให้ไดง้านท่ีเป็ 
นภาพเคล่ือนไหวช้ินใหม่ออกมาจากโปรแกรม Aftereffects 
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รูปที ่2.16 ภาพภายในโปรแกรม Adobe After Effect 

 
 
2.4.3 Sony Vegas Pro 2019 
 

 
รูปที ่2.17 ภำพเปิดโปรแกรม Sony Vegas 

 
            Sony Vegas Pro คือ โปรแกรม ตดัต่อ Video คุณภาพสูง 64 Bits เป็นโปรแกรมตดัต่อวีดีโอ 
และเสียงท่ีมีคุณภาพสูง ท่ีมืออาชีพเคา้ใช้กนั โปรแกรมน้ีสามารถ สร้างสรร งานของคุณไดอ้ย่าง 
มืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการรวมไฟล์วีดีโอเขา้ดว้ยกนั การตดัไฟล์ท่ีไม่ตอ้งการ หรือใส่เอฟเฟ็ก ท่ี
ตอ้งการและใหคุ้ณภาพงานตั้งแต่ระดบัวีดีโอ HD, Full HD  (1920 x 1080p) หรือ 4K  (4096 x 4096 
p) รวมไปถึงแผ่นท่ีใช้เทคโนโลยีตวัใหม่ล่าสุดอย่าง Blu-ray  เป็นตน้ เหมาะส าหรับนักเรียน 
นกัศึกษา มือใหม่มือเก่าก็ท  าได ้เอาไวท้  าการน าเสนองาน งานแต่งงาน (Wedding Presentation) ขาย
โฆษณาสินคา้ ประชาสัมพนัธ์สินคา้ บริการ รวมไปถึง งานอีเวน้ต ์ต่างๆ อยา่งมืออาชีพ 
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รูปที ่2.18 ภาพภายในโปรแกรม 

 
 
2.4.4 Adobe Photoshop CC 

 
รูปที ่2.19 ภาพเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CC 

           Adobe Photoshop CC ซ่ึงไดเ้พิ่มคุณสมบติัใหม่ๆ เขา้ไปมากมายไม่วา่จะเป็นการปรับแต่ง
รูปท่ีมีการสั่นไหวของกลอ้งหรือการท ารูปภาพให้กลายเป็นภาพ 3 มิติท่ีมีมิติเพิ่มมากข้ึนกวา่เดิม
และในรุ่นน้ีทางดา้นผูพ้ฒันาอยา่ง Adobe ก็ไดเ้พิ่มการขยายเวิร์กโฟลว ์3 มิติให้รองรับการใชง้าน
กบัหลายๆ ไฟล์เช่นไฟล์จากโปรแกรม CAD หรือเคร่ืองสแกน 3 มิติอ่ืนๆ เป็นตน้ ในดา้นของ
ความเร็วในการใช้งานนั้นก็ยงัเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถประมวลผลได้ดียิ่งข้ึนพร้อมกบัการ
ปรับปรุงในดา้นของการสั่งพิมพรู์ป 3 มิติให้ดูดีมีมิติเห็นจากช่ือหลายท่านคงสงสัยวา่ท าไมถึงเป็น 
CC ไม่ใช่ CS เหมือนทุกที จริงๆ แลว้นั้น โปรแกรม Adobe Photoshop CC น้ีเป็นโปรแกรมท่ี
พฒันามาต่อจากโปรแกรม Adobe Photoshop CS รุ่นต่างๆ แต่ดว้ยทางผูพ้ฒันาโปรแกรมแต่งรูป
อยา่ง Adobe ไดห้ยดุการพฒันา โปรแกรม Adobe Photoshop CS แลว้ซ่ึงเราต่างก็ทราบกนัอยูแ่ลว้วา่ 
โปรแกรม Adobe Photoshop นั้นเป็นโปรแกรมเคร่ืองมือขั้นเทพในการปรับแต่ง แกไ้ขภาพหรือการ
สร้างปุ่ม ส าหรับการน าไปต่อยอดในโปรแกรม Adobe Dream โดยในเวอร์ชัน่ CC น้ีก็ถูดจดัรวมมา
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ใน Adobe Creative Cloud ซ่ึงไดร้วมเอาโปรแกรม Adobe ท่ีพฒันากวา่ 10 โปรแกรมมารวมไว้
ดว้ยกนั   หากคุณสามารถออกแบบมนัไดคุ้ณก็สามารถใช ้Adobe Photoshop CC ซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์
เก่ียวกับภาพและการออกแบบกราฟิกท่ีดีท่ีสุดในโลก คุณสามารถสร้าง ปรับปรุงภาพถ่ายหรือ
ภาพประกอบและงานศิลปะ 3 มิติ ออกแบบเวบ็ไซตแ์ละแอพมือถือ แกไ้ขวิดีโอจ าลองภาพวาดใน
ชีวติจริงและอ่ืนๆ Adobe Photoshop CC คือทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการเพื่อท าใหค้วามคิดของคุณเป็นจริง 
 

 
รูปที ่2.20  ภายในโปรแกรม Adobe photoshop 

 
 
2.4.5 MediBang Paint Pro 

 
รูปที ่2.21 ไอค่อนโปรแกรม 

          MediBang Paint Pro ซอฟแวร์วาดรูปการ์ตูนและภาพวาดดิจิตอลอยา่งง่าย แถมยงัฟรี 
ใช้วาดการ์ตูน การ์ตูนญ่ีปุ่น มีเคร่ืองมือส าเร็จรูปให้วาดเพียบ พร้อมแปรงวาดหลากหลาย รองรับ
น ้าหนกักดท่ีแตกต่างกนัได ้และสนบัสนุนระบบเลเยอร์ ทั้งยงัสามารถสร้างกรอบ panel ต่างๆ สร้าง
ไฟล์การ์ตูนเร่ืองหลายๆ หน้าในไฟล์เดียว มี material สกรีนโทนต่างๆ ประมาณ กว่า 700ชนิด 
สามารถ import ไฟล์งานเขา้มาท าได ้สั่ง publish งานเพื่อเผยแพร่ไดอ้ยา่งง่ายดาย MediBang Paint 
Pro เป็นซอฟแวร์ตวัโปรท่ีถูกพฒันาโดยทีมงานจากประเทศญ่ีปุ่น ใชไ้ดท้ั้ง window และ Mac  และ
มีใหโ้หลดใชใ้นเวอร์ชัน่ android และ ios อีกดว้ย แต่ฟังคช์ัน่จะนอ้ยลงไปจากตวัโปรท่ีลงคอม โดย
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สามารถโหลดไดผ้า่นในเวบ็ MediBang Paint Pro ส าหรับ PC , MediBang Paint Tablet  ส าหรับ 
Tablet, MediBang Paint Mini ส าหรับ Smartphone และ MangaName  ส าหรับ smartphone 

MediBang Paint Pro ถือว่าเป็นซอฟแวร์วาดรูปท่ีโอเค ในระดบันึงเลย เพราะมนัเป็น
โปรแกรมส าหรับการวาดรูปลายเส้นและการวาดการ์ตูนแบบ Comic สร้างการ์ตูนแนวมงัวะ หรือ
ออกแบบฉากต่างๆ ท่ีมีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ ออปชัน่มาแบบครบครันและใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็น 
แปรง Brush โดยสนบัสนุนการลงน ้าหนกักดของแปรง เพื่อความสมจริงท่ีสุด ใชง้านร่วมกบัปากกา
ไซส์ต่าง ๆ สกรีนโทน เคร่ืองมือลงสี ลงลาย ขอ้ความค าพูด เคร่ืองมือตีกรอบแบ่งช่อง ระบบจดั
หนา้ มี template ให้เลือกว่าจะใช้วาดงานแบบไหน และยงัสนบัสนุนการวาดแบบเลเยอร์ เหมือน
โปรแกรมแต่งรูปช่ือดังต่าง ๆ ท่ีจะท าให้คุณสร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนของคุณออกมาได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดาย  นอกจากน้ี Medibang Paint Pro ยงัสนบัสนุนการท างานเป็นทีม โดยให้เราได้
แชร์ไฟลผ์ลงานแบบออนไลน์ เพื่อใหค้นอ่ืนๆไดเ้ห็นผลงานของเรา พร้อมกบัสามารถรวมกลุ่มวาด
ภาพไปพร้อมๆ กนั ไดอี้กดว้ยคะ และยงัมีระบบคลาวด์ Cloud Storage เพื่อให้เราไดเ้ขา้ถึงผลงาน 
เม่ือใดก็ไดทุ้กท่ีทุกเวลา และทุกแพลตฟร์อมเช่นกนั เราสามารถน าไปท างานขา้งนอกบา้นได ้แต่
ตอ้งมี App ไปใชเ้พิ่ม  Medibang Paint Pro ใชไ้ฟล์ขนาดเล็ก เพราะ โทนส่วนใหญ่จะอยูใ่นระบบ 
Cloud ใช้ตวัไหนก็ไปโหลดตวันั้นมา Medibang Paint Pro ซอฟแวร์วาดรูปการ์ตูนและภาพวาด
ดิจิตอลอยา่งง่าย นบัวา่เป็นอีกหน่ึงโปรแกรมฟรี ดี ๆ ส าหรับนกัวาดการ์ตูน Comic ต่าง ๆ ท่ีจะช่วย
ให้คุณท างานไดง่้าย ทั้งยงัสะดวกวและรวดเร็วมากข้ึน  ซ่ึงจะช่วยลดค่าใชจ่้าย ดา้น หมึก,กระดาษ
,เคร่ืองสแกนไดเ้ป็นอยา่งดีเลย 

 

รูปที ่2.22 ภาพภายในโปรแกรม 
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2.5 กรณศึีกษำและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.5.1 Horror 
             เป็นเร่ืองสั้น ท่ีถูกสร้างโดยทีม Riff and Alternate Studio เป็นงาน Animation 3D เก่ียวกบั
เร่ืองราว ของเด็กคนหน่ึงท่ีไดฟั้งเร่ืองเล่า ก่อนนอนเก่ียวกบั ส่ิงท่ีน่ากลวั ท่ีจะโผล่มาในช่วงเวล 
เท่ียงคืน ซ่ึงเร่ืองราว จะเล่าผา่น ตวัเด็ก เห็นเป็นมุมมองแบบ POV (point of view) เป็นการมองผา่น 
เหมือนกับตวัเราเข้าไปอยู่ในเร่ือวนั้นเอง ซ่ึงเราจะได้พบกับ ส่ิงท่ีเด็กหวาดกลัว เหมือนกับว่า
จินตนาการข้ึนมาเอง ส่ิงท่ีได้เห็นเป็นปีศาจ น่ากลัว สยดสยอง เป็นอย่างมาก ซ่ึง ท าให้เด็ก
หวาดกลวัและท าอะไรไม่ถูกไดแ้ต่วิ่งหนีไปเร่ือยๆ จนสุดทา้ยก็มาเห็นว่าตวัเองโดนจบัได้และก็
กลายเป็นปีศาจไปดว้ย ซ่ึงก็เป็น แนวทางของการน า เร่ืองของ ธีม ในการใช้สถานท่ีเก่ียวกบับา้น 
ความมืด ความต่ืนกลวั มาใชใ้นงานของเราเองดว้ย ซ่ึงเป็นตวัอยา่งงานท่ีน่า 

 
 

 
2.23 ภำพประกอบเร่ือง Horror 

 
2.5.2 งำนวจัิยอำกำรของโรคแพนิค 
กำรตรวจวนิิจฉัยโรคแพนิค 
             การวนิิจฉยัวา่คุณเป็นโรคแพนิคหรือไม่ แพทยป์ระจ าจะตรวจร่างกายและตรวจเลือด เพื่อ
หาโรคท่ีอาจเป็นสาเหตุของอาการท่ีเกิดข้ึน เช่น ปัญหาเก่ียวกบัระบบไทรอยด ์เป็นตน้ นอกจากน้ี           
แพทยจ์ะใหคุ้ณท าแบบทดสอบทางจิตวทิยา รวมทั้งอาจใหท้  าแบบทดสอบสุขภาพจิตหรือให้คุณ
พบกบันกัจิตวทิยามืออาชีพเพื่อวนิิจฉยัอาการของคุณ 
           มีงานวจิยับางช้ินช้ีใหเ้ห็นวา่ผูป่้วยอาจตอ้งเขา้พบแพทยม์ากกวา่ 10 คร้ัง ก่อนจะตรวจพบ
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โรคแพนิค ดงันั้น คุณควรรู้และจดบนัทึกอาการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและแจง้ใหแ้พทยท์ราบอยา่งละเอียด  
โรคแพนิครักษำให้หำยขำดได้หรือไม่  
          โรคแพนิคไม่สามารถรักษาใหห้ายไดท้ั้งหมด โดยเหตุผลหน่ึงท่ีไม่มีใครอา้งวา่รัก   ษาโรค
แพนิคไดก้็เพราะอาการของโรคนั้นหลากหลายกนัไปในแต่ละคน การรักษาท่ีไดผ้ลในคนหน่ึงอาจ
ไม่ไดผ้ลในอีกคนก็ได ้
          คุณสามารถควบคุมความรุนแรงและการก าเริบของโรคแพนิคไม่ใหร้บกวนการใชชี้วติ 
ประจ าวนัได ้โดยวธีิการรักษาหลกัๆ ท่ีใชคื้อการบ าบดัทางจิตและการใชย้า ซ่ึงอาจเลือกใชว้ธีิใดวธีิ
หน่ึง หรือตอ้งใชท้ั้ง 2 วธีิร่วมกนั ข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของโรคและความตอ้งการของตวัผูป่้วย 
กำรท ำจิตบ ำบัดเพือ่รักษำโรคแพนิค  
         การรักษาท่ีนิยมน ามาใชก้บัผูป่้วยโรคแพนิคคือการท าจิตบ าบดั วธีิน้ีมีหลายเป้าหมาย เช่นการ
หาส่ิงกระตุน้ของอาการตกใจกลวัอยา่งรุนแรง 
การรับมือกบัสถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดอาการกลวัโดยท าให้กลายเป็นเร่ืองเล็กและควบคุมได ้
การหาเทคนิคในการรับมือกบัอาการตกใจกลวัอยา่งรุนแรงท่ีดีข้ึน เช่น การออกก าลงักายเพื่อฝึกการ
หายใจ และการคิดเชิงบวก 
การสัมผสักบัอาการบางอยา่งท่ีรุนแรงของโรคแพนิค เพื่อเรียนรู้วธีิป้องกนัในกรณีท่ีเกิดอาการ
เหล่าน้ีข้ึนโดยสมบูรณ์ 

กำรใช้ยำรักษำโรคแพนิค 
                      ผูป่้วยจะไดรั้บค าแนะน าใหใ้ชย้ารักษาโรคแพนิคก็ต่อเม่ือมีอาการตลอด อาการ
รุนแรงจนกระทบต่อการท างานหรือการใชชี้วิต ทั้งท่ีพยายามควบคุมดว้ยการบ าบดัและการรับมือ
ดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ีแลว้ โดยแพทยจ์ะสั่งใหใ้ชใ้นช่วงสั้น ๆ เท่านั้น   
กำรดูแลผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคแพนิค 
                   ในการดูแลผูป่้วยโรคแพนิคนั้น ญาติของผูป่้วยเองจ าเป็นดูแลเอาใจใส่ผูป่้วยเป็นพิเศษ 
โดยสามารถท าตามค าแนะน าต่อไปน้ีศึกษาสาเหตุ อาการ และแนวทางการรักษาโรคท่ีถูกตอ้ง ควร
ท าความเขา้ใจวา่อาการโรคแพนิคไม่ไดร้้ายแรงถึงแก่ชีวติ ญาติตอ้งเขา้ใจอาการป่วย ไม่ตอกย  ้าหรือ
กดดนัวา่เป็นความผดิของผูป่้วยช่วยดูแลเร่ืองการรับประทานยา ตลอดจนช่วยส่งเสริมใหผู้ป่้วยท า
กิจกรรมผอ่นคลายความเครียดใหผู้ป่้วยรับการรักษาจากแพทยอ์ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งฝึกรับมือกบั
ความเครียดดว้ยตนเองเป็นประจ า เช่น ฝึกหายใจลึกๆ หรือเล่นโยคะ เพื่อให้รู้สึกผอ่นคลายข้ึน คอย
ระวงัไม่ใหผู้ป่้วยหยดุใชย้าชนิดใดก็ตามดว้ยตนเอง เน่ืองจากการไดรั้บยาไม่ครบอาจเส่ียงท าใหโ้รค
ก าเริบซ ้ าไดม้ากข้ึน 
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อำหำรทีผู้่ป่วยโรคแพนิคควรหลกีเลีย่ง 
 
                อาหารบางอยา่งอาจกระตุน้ให้เกิดความวิตกกงัวลและมีอาการของโรคแพนิคก าเริบได ้
โดยมีการศึกษาพบวา่ผูป่้วยโรคแพนิคจะไวต่ออาหารต่อไปน้ีมากกวา่คนทัว่ไป 
              กาแฟ และเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีนทั้งหลาย การไดรั้บคาเฟอีนท าให้เกิดความรู้สึกวติกกงัวล
และกระสับกระส่าย และท าใหผู้ป่้วยโรคแพนิคมีอาการก าเริบข้ึนไดเ้ช่นกนั 
              แอลกอฮอล์ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลช่์วยใหรู้้สึกผอ่นคลายจากความเครียดไดเ้พียงชัว่คร้ัง
ชัว่คราวเท่านั้น แต่ส่ิงท่ีตามมาหลงัจากนั้นก็คือความวติกกงัวล กระสับกระส่าย นอนไม่หลบั ซ่ึงจะ
ส่งผลเสียต่ออาการของโรคแพนิคท่ีเป็นอยูน่ัน่เอง 
             ขนมขบเค้ียวและอาหารท่ีเตม็ไปดว้ยผงชูรส ผูเ้ช่ียวชาญบางท่านคาดวา่การรับประทาน
อาหารท่ีมีผงชูรสมากเกินไปอาจจะตุน้ใหอ้าการแพนิคก าเริบข้ึนมาได ้
              ลูกอมและขนมหวาน อาหารท่ีมีน ้าตาลสูงอาจส่งผลใหรู้้สึกอ่อนเพลียหลงัจากรับประทาน 
เน่ืองจากของหวานจะไปเพิ่มน ้าตาลในเลือด ร่างกายจึงตอ้งปล่อยอินซูลินออกมาเพื่อปรับระดบั
น ้าตาลใหล้ดต ่าลงอยา่งรวดเร็ว กลายเป็นภาวะน ้าตาลต ่า ท าใหรู้้สึกอ่อนเพลีย และกระตุน้ให้
อารมณ์เปล่ียนแปลงในท่ีสุด 
              อาหารแปรรูปและครีมเทียม เช่น ไส้กรอก เคก้ อาหารทอด และอาหารมนัๆ ทั้งหลาย ซ่ึง
อาจกระตุน้ใหเ้กิดอารมณ์ซึมเศร้าหรือวติกกงัวลตามมา 
                จะเห็นไดว้า่อาหารเหล่าน้ีลว้นเป็นอาหารท่ีควรหลีกเล่ียงและควบคุมไม่ใหรั้บประทาน
มากเกินไปอยูแ่ลว้ ทางท่ีดีคุณควรหนัมารับประทานอาหารอ่ืนๆ ท่ีช่วยลดความวติกกงัวล เช่น 
เลือกด่ืมชาเขียวหรือชาคาโมมายลท่ี์มีคุณสมบติัช่วยผอ่นคลายแทนการด่ืมกาแฟ รวมถึงโยเกิร์ต 
ดาร์กช็อกโกแลต เมล็ดฟักทอง ขมิ้นชนั ไข่ แซลมอน ซาร์ดีน ทูน่า และถัว่ต่างๆ จะช่วยลดความ
วติกกงัวลท่ีเป็นปัจจยักระตุน้ของโรคแพนิคได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.honestdocs.co/loratadine-antihistamine
https://www.honestdocs.co/what-is-insomnia
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2.5.2 งำนวจัิยอำกำรของโรคแพนิค  
 

นางสุกญัญา สุทธศิลป (2559)โครงการผลของโปรแกรมบ าบดัดว้ยการแกปั้ญหา ต่อ
อาการวิตกกงัวลในผูป่้วยโรควิตกกงัวลไปทัว่ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง วดัก่อนและ
หลงัการทดลอง แบบมีกลุ่มควบคุม มีวตัถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบอาการวิตกกงัวลของผูป่้วยโรค
วติกกงัวลไปทัว่ ก่อนและหลงัไดรั้บ โปรแกรมบ าบดัดว้ยการแกปั้ญหา และเปรียบเทียบอาการวิตก
กงัวลระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรม บ าบดัดว้ยการแกปั้ญหา และกลุ่มท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ 
กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูป่้วยโรควิตกกงัวล ไปทัว่ ท่ีมารับบริการรักษาท่ีโรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึง มี
อาย ุ18 ปีข้ึนไป จ านวน 50 ราย แบ่งเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 ราย กลุ่มทดลอง
ไดรั้บโปรแกรมบ าบดัดว้ยการแกปั้ญหา จ านวน 6 คร้ังๆละ 60 - 90 นาที สัปดาห์ละ 1 คร้ัง เป็น
ระยะเวลา 7 สัปดาห์ต่อเน่ืองกนั กลุ่ม ควบคุมไดรั้บการพยาบาลตามปกติ การรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล และ แบบวดัอาการวิตกกงัวล ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากับ .78 
วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ใช ้สถิติพรรณนา ค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของ ค่าเฉล่ียคะแนนอาการวิตกกงัวล ระหวา่งกลุ่มทดลองกบั
กลุ่มควบคุมก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรม บ าบดัดว้ยการแกปั้ญหา และการพยาบาลตามปกติ โดย
ใชส้ถิติทดสอบค่าที  

ผลการวิจยั มีดงัน้ี 1. ค่าเฉล่ียคะแนนอาการวิตกกงัวลของผูป่้วยภายหลงัไดรั้บโปรแกรม
บ าบดัดว้ยการ แกปั้ญหา (M= 27.04, SD= 5.52) ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียก่อนไดรั้บโปรแกรมบ าบดัดว้ยการ
แกปั้ญหา (M= 41.96, SD= 3.50) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (t = 13.83, p) 
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บทที ่3 

วธีิกำรด ำเนินกำรศึกษำศิลปะนิพนธ์ 

  

3.1 ศึกษำข้อมูลในกำรออกแบบ 

            งานส่ือส่ิงพิมพ ์ไดจ้ดัท า โครงการเร่ือง ฆาตกรรม The Wasteไดท้  าการศึกษาจากงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งต่าง ๆ ตั้งแต่ งาน Animation3D ทฤษฏีสี การออกแบบตวัละคร และ การสร้างเร่ืองราว 
เก่ียวกบั เร่ืองสยอง ผสมผสานเขา้กบั โรคท่ีน่ากลวั อย่างโรคแพนิค ให้กลายเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั 
คดีฆาตกรรม ในบา้นร้าง ซ่ึงน าเสนอ ออกมาในรูปแบบของ Animation 3D 

      จากการศึกษาเร่ืองของประโยชน์ ของ Animation 3D ท าให้ไดรั้บรู้วา่ ปัจจุบนัมีการประยุกตใ์ช ้
คอมพิวเตอร์กราฟิกเขา้มางานร่วมกบัเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ตวัอย่างเช่น การสร้างภาพเคล่ือนไหวใน
งานภาพยนตร์ เกม ส่ือประสมท่ีมีทั้งภาพและเสียง ศึกษาบนัเทิง หรือภาพเคล่ือนไหวเสมือนจริง 
นอกจากการน า 3D อนิเมชัน่ มาประยุกตใ์ชก้บัส่ือต่าง ๆเหล่าน้ีแลว้ ยงัน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางใน
งานดา้นออกแบบอีกดว้ย และ เร่ืองของโรคแพนิค ท่ีเราหยบิมาน าเสนอ ในงาน Animation 3D ของ
เรา จะไดเ้ห็นถึงโรคท่ีน่ากลวัน้ี อาการตกใจกลวัอยา่งรุนแรงเป็นลกัษณะเด่นของโรคแพนิค ซ่ึงจะ
รุนแรงกวา่ความรู้สึกกงัวลหรืออาการเครียดทัว่ไป ผูป่้วยมกัมีอาการดีข้ึนภายในไม่ก่ีนาที แต่ก็อาจ
กลบัไปเป็นอีกภายในไม่ก่ีชัว่โมงอาการท่ีแสดงถึงภาวะตกใจกลวัอยา่งรุนแรง จึงเกิดเหตุ ฆาตกรรม
เกิดข้ึนกบัเร่ืองราวใน Animation 3D เร่ืองน้ี 

3.2 แนวคิดในกำรออกแบบ 
            ได ้การออกแบบตวั คาแรคเตอร์และอา้งอิง คาแรคเตอร์มาจากบุคคลจริง มาดดัแปลงแต่ง
เติมให ้ตวั คาแรคเตอร์ออกมาใหเ้ขา้กบัเร่ืองและด าเนินเร่ืองใหง้าน Animation 3D ออกมาส าเสร็จ 
ลุล่วง และน าเสนอออกมาใหผู้ท่ี้มีความสนใจในงาน Animation 3D ไดเ้ขา้มารับชมผลงานท่ีทาง
คณะผูจ้ดัท าไดต้ั้งเป้าหมายไว ้
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3.2.1 แนวควำมคิดในกำรน ำเสนอ 
           เราตอ้งการท่ีจะน าเสนอ Animation 3D เร่ืองน้ีออกไป เน่ืองดว้ย ปัจจุบนั เรามกัจะได ้      
เห็นงาน Animation 3D เยอะแยะมากมาย โดยส่วนมาจะท าข้ึนมาเพื่อนความบนัเทิงเป็นหลกั แต่เรา
อยากจะน ามาปรับให้เกิดประโยชน์และใหส้ามารถเขา้ถึงและเขา้ใจไดม้ากข้ึนเก่ียวกบั โรคแพนิค 
เราจึงน า 2 อยา่งน้ีมารวมเขา้ดว้ยกนัจนเกิดเป็นโครงงานน้ี เพื่อนน าเสนอ อนัตรายจากโรคแพนิค 
ในรูปแบบ Animation 3D ท่ีสามารถดูและเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
 
3.2.2 ขอบเขตกำรออกแบบ 
            กลุ่มเป้าหมาย จะเนน้ไปท่ีกลุ่มวยัรุ่น ท่ีใชใ้นการออกแบบ Animation 3D เพื่อเผยแพร่
ความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมถึงไดค้วามบนัเทิงและขอ้คิดในการปลูกฝังตระหนกั
ถึงอนัตรายท่ีมีอยูร่อบตวั และความน่ากลวัของโรคแพนิค 
        1. ลกัษณะภาพท่ีใชจ้ะแสดงออกถึงความมืดมน สยองขวญั และ ความหดหู่   
        2. เร่ืองเน้ือจะเนน้ถึงการถ่ายทอดขอ้คิดในการปลูกฝัง ถึงความน่ากลวัของโรคแพนิค และส่ือ
ออกมาในรูปแบบของ Animation 3D ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย 
 
3.3 กำรออกแบบตัวละคร 
            การออกแบบตวลัะคร Character design ของงานจะมีตวัละครหลกั ๆ อยู ่4 ตวั ซึงเราใช ้
จุดเด่นของโครงเร่ืองในการสร้างตวัละครออกมาใหเ้หมาะสมกบัเน้ือเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให ้           
ลกัษณะของตวัCharacter ออกมาในรูปแบบท่ีสามารถใชร่้วมกบัตวังานไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
3.3.1 กำรอ้ำงองิ (Reference) หน่ึง      
            ขั้นตอนการออกแบบตวัละคร Character นั้นตอ้งมีการอา้งอิงจากตวัละครตน้แบบอยา่งเช่น 
พีช พชร จิราธิวฒัน์ ท่ีมีรูปแบบ หนุ่มวยัรุ่น ท่ีดู หา้วเป็น ผูน้ า ชอบโดดเด่น โดยจะดึงลกัษณะเด่น
ของ พีช  พชร จราธิวฒัน์ ไม่วา่จะเป็นใบหนา้ ผม  รูปร่าง ออกมาและท าการดดัแปลงหรือแต่งเติม
ตวัละคร ในการ Design ตวัละครออกมา 
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รูปที ่3.1 พีช  พชร จิราธิวฒัน์ 

 

3.3.1 กำรอ้ำงองิ (Reference) เอม็      
            ขั้นตอนการออกแบบตวัละคร Character นั้นตอ้งมีการอา้งอิงจากตวัละครตน้แบบอยา่งเช่น 
เกา้ จิราย ุดา้ยแดง ท่ีมีรูปแบบ หนุ่มวยัรุ่น ท่ีดู เป็นคนท่ีข้ีกลวั น่ิงๆ ตามเพื่อน และเป็นคน รักเพื่อน
มาก และ   มีอาการเก่ียวกบัโรคแพนิค โดยจะดึงลกัษณะเด่นของ เกา้ จิราย ุดา้ยแดง ไม่วา่จะเป็น
ใบหนา้ ผม  รูปร่าง ออกมาและท าการดดัแปลงหรือแต่งเติมตวัละคร ในการ Design ตวัละคร
ออกมา 

 

รูปที ่3.2 เกา้ จิราย ุดา้ยแดง 
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3.3.1 กำรอ้ำงองิ (Reference) ต้น      
            ขั้นตอนการออกแบบตวัละคร Character นั้นตอ้งมีการอา้งอิงจากตวัละครตน้แบบอยา่งเช่น 
เต๋อ ฉนัทวชิช์ ธนะเสว ีท่ีมีรูปแบบ หนุ่มวยัรุ่น ท่ีดู เป็นคนท่ีข้ีแกลง้ มาดกวน ตลก ชอบตามเพื่อน 
โดยจะดึงลกัษณะเด่นของ เต๋อ ฉนัทวชิช์ ธนะเสว ีไม่วา่จะเป็นใบหนา้ ผม  รูปร่าง ออกมาและท า
การดดัแปลงหรือแต่งเติมตวัละคร ในการ Design ตวัละครออกมา 

 

รูปที ่3.3 เต๋อ ฉนัทวชิช์ ธนะเสว ี

3.3.1 กำรอ้ำงองิ (Reference) คนบ้ำ,คนติดยำ      
            ขั้นตอนการออกแบบตวัละคร Character นั้นตอ้งมีการอา้งอิงจากตวัละครตน้แบบอยา่งเช่น 
ออ๊ฟ  ธิติพงษ ์ สเวก ท่ีมีรูปแบบ ชายวยัท างาน ท่ีติดยา มีอาการทางจิต ผอมโซ โดยจะดึงลกัษณะ
เด่นของ อ๊อฟ  ธิติพงษ ์ สเวก ไม่วา่จะเป็นใบหนา้ ผม  รูปร่าง ออกมาและท าการดดัแปลงหรือแต่ง
เติมตวัละคร ในการ Design ตวัละครออกมา 

 

รูปที ่3.4 อ๊อฟ  ธิติพงษ ์ สเวก 
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3.4 กำรออกแบบโครงร่ำง ตวัละคร เฟิร์ส  
3.4.1 ตัวละครทีเ่ป็นรูปแบบและ Character ทีอ่อกแบบแล้ว    
1. ตวัละครท่ีเป็นแบบ พีช  พชร จิราธิวฒัน์ (หน่ึง) 

 

รูปที ่3.5 แบบ พีช  พชร จิราธิวฒัน์ (หน่ึง) 

 

2. ตวัละครท่ีเป็นแบบ เกา้ จิราย ุดา้ยแดง (เอม็) 

 

รูปที ่3.6 แบบ เกา้ จิราย ุดา้ยแดง (เอม็) 
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3. ตวัละครท่ีเป็นแบบ เต๋อ ฉนัทวชิช์ ธนะเสว ี(ตน้) 

 

รูปที ่3.7 แบบ เต๋อ ฉนัทวชิช์ ธนะเสว ี(ตน้) 

4. ตวัละครท่ีเป็นแบบ ออ๊ฟ  ธิติพงษ ์ สเวก (คนบา้) 

 

รูปที ่3.8 แบบ อ๊อฟ  ธิติพงษ ์ สเวก (คนบา้) 
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3.7 สถำนทีอ้่ำงองิ(Reference) และ แบบร่ำงฉำก 
 
ฉากหลกัๆในเร่ืองน้ีมี ดว้ยกนั 2 ฉาก คือ หนา้บา้นร้าง และภายในบา้นร้าง 

 

รูปที ่3.9 ฉำกหน้ำบ้ำนร้ำง 

 

รูปที ่3.10 ฉากร่าง หนา้บา้นร้าง 

 

รูปที ่3.11 หอ้งโถง บนัไดกลางบา้น 
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รูปที ่3.12 แบบร่างหอ้งโถง บนัไดกลางบา้น 

3.6 Story Board เล่ำเร่ือง ฆำตกรรม The Waste 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.18 story board 6 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   รูปที ่3.42 สตรอร่ีบอร์ด 
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3.7 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

         ในขั้นแรกตอ้งเร่ิมจากการข้ึนโมเดลตวัละครและฉากใชโ้ปรแกรม Autodesk Maya  

3.7.1 ขั้นตอนการป้ันโมเดลตวัละคร 

 

รูปที ่3.43 สร้างคาแรคเตอร์ 1 

 

รูปที ่3.44 สร้างคาแรคเตอร์ 2 
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3.7.2 ขั้นตอนการป้ันโมเดลฉาก 

 

รูปที ่3.45 สร้างฉาก 

           ต่อมาท าการฝัง Joint  และใช ้Curve เพื่อน าไปขยบัเคล่ือนไหวโดยก าหนด Key frame ตาม

ความเร็วของซีนท่ีตอ้งการภายในโปรแกรม Autodesk Maya และท าการ Render ออกมาเป็น 

โฟลเดอร์ไฟลภ์าพ 

 3.7.3 ขั้นตอนการขยบั เคล่ือนไหว  

 

รูปที ่3.46 การขยบัตวัละคร 
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3.7.4 ขั้นตอนการตดัต่อ  

            Render เป็นวีดีโอแอนิเมชนัโดยใช ้Adobe After Effects ในการ เรียงเฟรมภาพต่อกนั 

 

รูปที ่3.47 การเรนเดอร์ 

3.10.5 ขั้นตอนการตดัต่อวีดีโอแอนิเมชนัโดยใช ้AfterEffect ในการใช ้การเรียงภาพท่ีเรนเดอร์มา 
            เพื่อน าไปตดัต่อ และเรนเดอร์ออกไปตดั อีกโปรแกรม 

 

รูปที ่3.48 ตดัต่อใน AE 
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รูปที ่3.49 เรนเดอร์ใน AE 

3.10.6 ขั้นตอนการตดัต่อวีดีโอแอนิเมชนัโดยใช ้Sony Vegas Pro ในการใส่เอฟเฟค และเสียง  
            เพื่อนให้ตวังานสมบูรณ์แบบท่ีสุด และเรนเดอร์ออกมาเป็น ผลงงาน final 

 

รูปที ่3.50 เรียงภาพตดัต่อ 
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รูปที ่3.51 ใส่เอฟเฟคและเสียง 

 

รูปที ่3.52 การเรนเดอร์ Sony Vegas Pro 
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3.8 งำนทีเ่สร็จสมบูรณ์  

         ตวังานแอนิเมชนั 3 มิติ เร่ือง Murdered ท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้จากขั้นตอน 
         การด าเนินงานทั้งหมด 

 

รูปที ่3.53 ผลงานท่ีสมบูรณ์แลว้ เร่ือง Murdered 

 



 

 

 
CG. 04 

ขอสอบโครงการ 
 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

วนัท่ี  26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
เร่ือง  ขอสอบโครงการ  
เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบป้องกนัโครงการ 
ขา้พเจา้  1.   นายขจรยศ   ดีเสมอ       กราฟิก  รหสันกัศึกษา 40763 ระดบั ปวส. 2/36 
 2.   นายวฒัน์นา ษาวรรณศิริ        กราฟิก  รหสันกัศึกษา 40833 ระดบั ปวส. 2/36 
 
 มีความประสงคท์ าโครงการ  ประเภท แอนิเมชัน่ 
ช่ือภาษาไทย ฆาตกรรม 
ช่ือภาษาองักฤษ Murdered 
โดยมี อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั คือ     อาจารยสิ์ริมาศ     สุภาพ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม   คือ     อาจารยสุ์มินตรา   แก่นท่าตาล 
 
พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการ 
    ผลงานโปรเจค        จ านวน 1 ชุด 
    เอกสารโครงการ (เอกสารบทท่ี 1-3)     จ านวน 1 ชุด 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
                                                                                              ลายมือช่ือ................................................นกัศึกษา 
                                                      (นายขจรยศ   ดีเสมอ) 
                                                                                                                      หวัหนา้กลุ่มโครงการ 



 

 

 
 
 

CG. 05 
ใบบันทกึรายงานความคืบหน้า อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 

โครงการ Animation 3D เร่ือง ฆาตกรรม 
Murdered 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ทีป่รึกษาหลกัโครงการ อาจารยสิ์ริมาศ            สุภาพ 
ทีป่รึกษาร่วมโครงการ อาจารยสุ์มินตรา        แก่นท่าตาล 
ล าดบั รายการ วนั/เดอืน/ปี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 
1 เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 1 ....../....../......   
2 ส่งเอกสารบทท่ี 1  ....../....../......   
3 ส่งเอกสารบทท่ี 2  ....../....../......   
4 ส่งเอกสารบทท่ี 3  ....../....../......   
5 ส่งเอกสาร และ PowerPoint เพื่อการ

น าเสนอ เอกสารบทท่ี 1 - 3 
....../....../...... 

  

ภาคเรียนท่ี 2/2562 
6 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 70% ....../....../......   
7 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงากร 80% ....../....../......   
8 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 100% ....../....../......   
9 ส่งเอกสาร และโปรแกรมโครงการ 

เพื่อการน าเสนอ โปรแกรมโครงการ 
....../....../...... 

  

10 ส่งโปรแกรมโครงการ 
 ท่ีแกไ้ขแลว้ (ถ้ามี) 

....../....../......   

11 ส่งเอกสารบทท่ี 4 ....../....../......   
12 ส่งเอกสารบทท่ี 5 ....../....../......   
13 ส่งเอกสารรูปเล่ม ฉบบัสมบูรณ์ ....../....../......   
14 ส่งซีดี ....../....../......   
15 ช าระค่าเขา้เล่ม ....../....../......   



 

 

 
CG. 06 

  ใบบันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
แผน่ท่ี 1 

 
ขา้พเจา้  1.   นายขจรยศ     ดีเสมอ           กราฟิก  รหสันกัศึกษา 40763 ระดบั ปวส. 2/36 
 2.   นายวฒัน์นา    ษาวรรณศิริ       กราฟิก  รหสันกัศึกษา 40833 ระดบั ปวส. 2/36 

4.   นางสาวคอมพิวเตอร์        บริหารธุรกิจ  /xx 
โครงการประเภท แอนิเมชัน่ 3D 
เร่ือง  ฆาตกรรม 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารยสิ์ริมาศ  สุภาพ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม   อาจารยสุ์มินตราแก่น ท่าตาล 

คร้ังท่ี วนัท่ี หวัขอ้การเขา้พบ ลายเซ็น หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 

 

CG. 07  

 

 

แบบฟอร์อนุมตัขิึน้สอบโครงการ 

แบบขออนุมติัสอบโครงการ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

                       วนัท่ี  26 เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง ขอสอบโครงการ 

เรียน ประธานกรรมการ ท่ีปรึกษาโครงการ 

ขา้พเจา้  1.   นายวฒัน์นา   ษาวรรณศิริ  กราฟิก  รหสันกัศึกษา 40833 ระดบั ปวส. 2/36 

 2.   นายขจรยศ    ดีเสมอ                   กราฟิก  รหสันกัศึกษา 40763 ระดบั ปวส. 2/36 

 ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอสอบโครงการเร่ือง ฆาตกรรม 

ช่ือภาษาองักฤษ Murdered 

ซ่ึงไดท้ าโครงการเสร็จเรียบร้อยแลว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการ 

1. อาจารยสิ์ริมาศ สุภาพ                                             ประธานกรรมการ ลงนาม…………..………………………………. 

2. อาจารยสุ์มินตรา แก่นท่าตาล                                       กรรมการ       ลงนาม....................................................................  

และก าหนดสอบงโครงการ ในวนัท่ี        23 มีนาคม 2563 เวลา 15.00น. คณะผูจ้ ัดท าขอ  

รับรองวา่โครงการและบทความวิชาการน้ีเป็นผลงานของคณะผูจ้ดัท า หากวิทยาลยัไดรั้บการ ร้องเรียนจากเจา้ของผลงาน 

หรือภายหลงัไดต้รวจสอบ พบวา่ เป็นเอกสารท่ีลอกเลียนจากเอกสารของผูอ่ื้น หรือจากแห่งใด แห่งหน่ึง หรือรวมถึงการให้

ผูอ่ื้นจดั ท า ไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม คณะผูจ้ดัท ายอมท่ีจะให้วิทยาลยัเพิกถอน โครงการของคณะผูจ้ ัดท า และ

คณะผูจ้ดัท า ยนิยอมรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวโดยไม่ขอทกัทว้งแต่ประการใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดด า เนินการต่อไป 

(ลงช่ือ)......................................................นกัศึกษา 

(นายขจรยศ ดีเสมอ) 

ความเห็นประธานกรรมท่ีปรึกษาโครงการ ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 

เรียน ประธานสาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
 

………………………………… 
( นางสาวสิริมาศ  สุภาพ ) 

ประธานสาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เรียน อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 
 

………………………………… 
(อาจารยสุ์มินตรา แก่นท่าตาล) 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
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