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บทคดัย่อ 

แอนิเมชนัเป็นส่ือท่ีมีกระบวนการสร้างภาพน่ิงให้เกิดเป็นภาพเคล่ือนไหวโดยการใชภ้าพน่ิงสองมิติ สามมิติ 

หลายๆภาพมาเรียงต่อกนัและฉายภาพอยา่งรวดเร็วทาํให้เกิดเป็นภาพเคล่ือนไหวและเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ใจง่ายและ

เขา้ไดก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กจนไปถึงผูใ้หญ่  จึงไดเ้กิดโครงการน้ีข้ึนเพ่ือสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันสามมิติท่ี

เก่ียวกบัการสร้างสรรคง์านเซรามิคในพิพิธภณัฑเ์ซรามิคธนบดี  จงัหวดัลาํปาง  ซ่ึงเป็นขั้นตอนการผลิตงานเซรามิกใน

ยคุแรกจึงเป็นท่ีมาในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนัข้ึนมาเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกทางเลือกของพิพิธภณัฑ ์

การสร้างงานภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ืองน้ีไดมี้การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลจริงนั้นคือ พิพิธภณัฑเ์ซรามิก 

ธนบดี ในขั้นตอนการผลิตเซรามิกและยงัมีการเสนอขอ้มูลของผูก่้อตั้งเพ่ือใหเ้ป็นความรู้และเป็นเกียรติแก่ผูก่้อตั้ง และ

ไดมี้การวางกลุ่มเป้าหมายสาํหรับการวจิยัท่ีเป็นเดก็และเยาวชนใหไ้ดรั้บความรู้จากภาพยนตร์เร่ืองน้ีดว้ย 

การศึกษาไดมี้การอา้งอิงมาจากสถานท่ีจริงซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลมาจึงไดก้ระบวนการทาํงานท่ีเป็น

ตน้แบบซ่ึงมีการศึกษาขั้นตอนการผลิตงานเซรามิกในรูปแบบเร่ิมตนัก่อนท่ีไดมี้การก่อตั้งพิพิธภณัฑแ์ละเป็นจุดเร่ิมตน้

มาสู้การสร้างสรรค์งานเซรามิกในปัจจุบนัจึงไดน้าํขอ้มูลมาสร้างเป็นบทภาพยนตร์เพ่ือให้มีความเหมาะสมแก่การ
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เรียนรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายไดง่้ายมากข้ึนดว้ย ทั้งยงัเป็นการสร้างความรู้และความเขา้ใจในระบวนการสร้างงานเซรามิกท่ี

มากกวา่ขั้นตอนการสร้างเซรามิกท่ีเห็นในปัจจุบนัอีกดว้ยเพ่ือแสดงใหเ้ห็นปัญหาความเช่ือของกลุ่มเป้าหมายทางผูว้ิจยั

จึงไดมี้การทาํแบบสอบถามประเมินความพ่ึงพอใจในการใชส่ื้อท่ีปราศจากการใชว้ิจารณญาณซ่ึงกลุ่มเป้าหมายจะ

ไดรั้บขอ้มูลความรู้และวิจารณญาณดา้นความเช่ือผลของการศึกษาวิจยัพบว่ากลุ่มผูมี้อายรุะหว่าง 15-25 ปี มีความพึง

พอใจมาก80เปอร์เซ็นต ์กลุ่มท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-30ปี มีความพ่ึงพอใจมาก 70 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงเน้ือหา

เพิ่มเติมเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและมีความสนุกมากข้ึนแก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 

คาํสําคญั: สามมิติ  แอนิเมชันสามมิติ  เซรามิค 

 

Abstract 

 Animation is the process of creating a motion picture by the using amount of still pictures in 2D or 3D and 

arranges them into a film.  Animation is also a medium which is luminous and accessible things for target group 

including children and adult. So, this research project will be presented in 3D animation that emphasizes the antique 

process of creating ceramic of Dhanabadee Museum in Lampang. Moreover, the research is created as the Museum’s 

introduction.  

 The research methods are investigated by Dhanabadee Museum in Lampang which is a source of the 

information.  In addition, during presentation, the research shows biography of the founder to enhance the target 

group's knowledge. 

 This research refers to the real fieldwork, observation and data collection as well as information from 

primary process in which ceramic process is inspired in the present day. This animation project is also suitable for 

the target group and enhances the knowledge on ceramic process preparation and the advanced skills of processing. 

 

Keywords: 3D, Animation 3D, Ceramic 
 

1. บทนํา 

แ อ นิ เ ม ชั น  ( animation) เ ป็ น ส่ื อ ท่ี มี

กระบวนการสร้างภาพน่ิงให้เกิดเป็นภาพเคล่ือนไหว

การแสดงภาพน่ิงสองมิติสามมิติหลายๆภาพเรียง

ต่อ เน่ื องกัน แล ะฉ ายภ าพ อย่างรวด เร็ว เพ่ื อส ร้าง

ภาพเคล่ือนไหวแบบลวงตาได้อย่างมีชีวิตชีวาและ

สามารถทําได้หลายเทคนิคไม่จํากัดว่าต้องทําด้วย

คอมพิวเตอร์อย่างเดียว  ซ่ึงแอนิเมชนัถือกาํเนิดข้ึนมา

จากหลักการเร่ืองภาพติดตาโดยเม่ือเห็นภาพน่ิงภาพ

หน่ึงก็จะเกิดการจดจาํและเขา้ใจว่าภาพนั้นๆ คืออะไร

แลว้เม่ือลองนาํเอาภาพน่ิงหลายๆ ภาพมาเล่นติดต่อกนั

ด้วยความเร็วอย่างเช่น25ภาพต่อ1วินาทีจะรู้สึกได้ว่า

กาํลงัเห็นภาพเคล่ือนไหวแอนิเมชนัจึงถือกาํเนิดมาจาก

จุดน้ีนั่น เอง(ธเนศ หาญใจ,2555)  โดยมีผู ้ท่ีท ําการ

ทดลองเพ่ือพิสูจน์ใหเ้ห็นกนักคื็อนายแพทยช์าวองักฤษ

ช่ือ JohnAyrtonParisในศตวรรษท่ี19นับเป็นยุคบุกเบิก

วงการภาพยนตร์โดยเขาได้ทําส่ิงประดิษฐ์ง่ายๆเป็น

แผน่วงกลมแบนๆ เหมือนกระดาษดา้นหน่ึงวาดรูปนก

อีกด้านวาดรูปกรงนกเปล่าๆแล้วติดกับแกนไม้หรือ

เชือกเม่ือหมุนดว้ยความเร็วก็จะเกิดเป็นภาพนกอยู่ใน
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กรงเรียกว่าThaumatrope (ธรรมปพน  ลีอาํนวยโชค, 

2550) 

ผูว้ิจัยได้มีความสนใจในกระบวนการสร้าง

งานแอนิเมชนัสามมิติ ในดา้นการสร้างวตัถุท่ีมีพ้ืนผิว 

ซ่ึงมีความสําคญัในงานแอนิเมชันอย่างมาก พ้ืนผิวท่ี

เป็นบริเวณผิวนอกของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏใหเ้ห็น รับรู้ได้

ด้วยการ รับสัมผัสทางตาและกายสัมผัส ก่อให้ เกิด

ความรู้สึกใน ลกัษณะต่าง ๆ กนั เช่น หยาบ ละเอียด มนั 

วาว ดา้น และขรุขระ(ชลดู น่ิมเสมอ, 2539) เพราะจะทาํ

ให้งานออกมาดูมีความสมจริง โดยท่ีตวังานจะสามารถ

ส่ืออารมณ์ของผลงานแอนิเมชนัให้ออกมาดูน่าสนใจ

มากยิ่ง ข้ึน  ใน การส ร้างแอนิ เม ชัน จึงได้เพ่ิ ม การ

เคล่ือนไหวและการแสดงอารมณ์ของแอนิเมชนัเขา้ไว ้

อีกดว้ย 

พิพิธภณัฑ์เซรามิกธนบดี จงัหวดัลาํปาง ไดมี้

การจัดแสดงผลงานทางด้านเซรามิกเอาไว้ ซ่ึงทาง

พิพิธภณัฑ์ได้มีการแสดงขั้นตอนการผลิตทั้ งรูปภาพ

และการสาธิตการสร้างงานเซรามิกไวด้้วย มีตั้ งแต่

ขั้นตอนเร่ิมตน้ว่ามีวตัถุดิบอะไรบา้ง แลว้นาํมาข้ึนรูป

เป็นงานเซรามิก ชุดถว้ยชามหรือจาํพวกเคร่ืองใชท่ี้เป็น

เซรามิครูปแบบท่ีนําออกมาจําหน่ายต้องมีขั้ นตอน

อยา่งไร รวมถึงยงัไดจ้ดัแสดงขอ้มูลของประวติัผูท่ี้เร่ิม

นาํเอาเทคนิคการสร้างงานเซรามิกเขา้มาเป็นรายแรกๆ

ของประเทศไทยและเป็นผูก่้อตั้งบริษทัธนบดีข้ึน โดยมี

การจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์น้ีเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่

ผูส้ร้างและยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ถึงความเป็นมาท่ีมีความ

น่าสนใจอยา่งมาก 

ผู ้วิจัยจึงมีความประทับใจในรูปแบบการ

สร้างสรรค์งานเซรามิกท่ีเป็นเอกลกัษณ์และยงัมีการ

ส ร้างค วาม โด ดเด่ น ข องงาน เซ รามิ กโด ยการใส่

สัญลกัษณ์ท่ีเป็นรูปไก่ลงไปบนตวัชามจนเป็นท่ีมาของ

ชามตราไก่ซ่ึงทาํให้ผูว้ิจยัมีแนวความคิดในการสร้าง

แอนิเมชัน เพ่ือนําเสนอขั้นตอนการสร้างเซรามิกท่ี

ไม่ได้จัดแสดงซ่ึงมีแค่ภาพขั้นตอนการบรรยายเพียง

อย่างเดียวท่ีจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี 

จงัหวดัลาํปาง และมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน โดย

ผูว้ิจยัอยากแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของงานเซรา

มิกในจงัหวดัท่ีผูว้ิจยัอาศยัอยู่จึงทาํให้เกิดเป็นแรงแรง

บลัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชนัสามมิติ

ช้ินน้ีข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือออกแบบขั้นตอนการผลิตงานเซรามิก

และสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชนัสามมิติ 

2. เพ่ื อ ศึ ก ษ า ป ร ะ วัติ ค ว าม เป็ น ม าแ ล ะ

กระบวนการสร้างงานเซรามิกท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์

เซรามิคธนบดี จงัหวดัลาํปาง 

3. เพ่ือนําเสนอส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ของพิพิธภณัฑเ์ซรามิกธนบดี  

 

3. อุปกรณ์และวธีิการ 

รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัมีดงัน้ี 

การมีการเก็บขอ้มูลเพ่ือนาํมาถ่ายทอดศิลปะ

การสร้างสรรค์งานเซรามิกผ่านส่ือ แอนิเมชนัสามมิติ

โดยการส่ือถึงขั้ นตอนการผลิตเซรามิกและประวติั

ความเป็นมา และความน่าสนใจของสถานท่ีในการ

นาํเสนอเร่ืองราว และคุณค่าในการเรียนรู้และยงัสร้าง

ความน่าสนใจใหแ้ก่ผูช้มมากข้ึน 

3.1 ศึกษาคนควา้ขอ้มูลทางเอกสาร 

การดาํเนินศึกษาคน้ควา้มาจากเอกสารท่ีมีอยู่

ในพิพิธภัณฑ์ทั้ งขอ้มูลผูใ้ห้กาํเนิด ขั้นตอนการสร้าง

งานเซรามิกในรูปแบบดั้ งเดิม เพ่ือนํามาเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานสาํหรับการสร้างสรรคง์านภาพยนตร์ข้ึน  โดยมี

การรวบรวมขอ้มูลจากการเขา้ไปท่ีพิพิธภณัฑแ์ละไดท้าํ

การจดบนัทึกและบนัทึกในรูปแบบภาพถ่ายและวีดีโอ

เพ่ือทาํการนาํขอ้มูลขั้นตอนการผลิตงานเซรามิก ว่ามี
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ขั้นตอนในการสร้างงานในรูปแบบไหน ซ่ึงการเก็บ

ขอ้มูลนั้นไดมี้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนมากแต่ไม่ไดมี้

การสร้างเป็น รูปเล่มจึงใช้การเก็บข้อมูลโดยการ

บนัทึกภาพเอกสารเพ่ือมาใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงเพ่ือสร้าง

งานภาพยนตร์ช้ินน้ี 

 
รูปที1่ เอกสารขอ้มูลอา้งอิง 

 

3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ได้มีการศึกษาสถานท่ีจริงและเก็บรวบรวม

ภาพบรรยากาศเพ่ือนาํมาสร้างสรรคง์าน  โดยการท่ีนาํ

รูปแบบของสถานท่ีจริงมาสร้างเป็นโมเดลให้มีความ

สมจริงยิ่งข้ึน และให้ เน้ือหาดําเนินเร่ืองราวอยู่ใน

พิ พิ ธภัณ ฑ์ เพ่ื อค วาม คุ้น เค ยใน การรับ ช ม  ทําให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึนในการเขา้ชม

สถานท่ีจริง  

 
 รูปที2่ ภาพตน้แบบพิพิธภณัฑ ์

 

ผูว้ิจัยจึงได้มีการบันทึกรูปภาพตน้แบบเพ่ือ

นาํมาสร้างแบบจาํลองของภาพยนตร์น้ีข้ึน 

 

 

 
ภาพที3่ ภาพโมเดลแบบจาํลอง 

 

โดยมีการสร้างตัวละครเพ่ือเป็นตวัแทนใน

การดาํเนินเร่ืองและยงัไดมี้การใส่บทบาทให้ตวัละคร

ไดมี้การสร้างเร่ืองราวเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของขอ้มูล

ท่ีได้นําจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์อย่างเช่น ขั้นตอนการ

สร้างงานเซรามิกในรูปแบบดั้งเดิมเป็นตวัหลกัมาสร้าง

เป็นบทภาพยนตร์ 

 
รูปที4่ การออกแบบตวัละครแทนกลุ่มเป้าหมาย 

 

3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชเ้ป็นฐานในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น

กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอายุเฉล่ีย15-25ปี  ท่ีมีความสนใจในงาน     

เซรามิกหรือการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาซ่ึงมีการนาํเสนอ

ถึงขั้นตอนการผลิตและประวติัโดยย่อ ให้สามารถ

เรียนรู้ถึงความเป็นมาได ้ และยงัสามารถศึกษาขั้นตอน

การผลิตท่ีทางพิพิธภณัฑ์ไม่ไดจ้ดัแสดงเอาไว ้เป็นการ

สร้างการเรียนรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายไดอี้กทาง 

3.4 วเิคราะห์ขอ้มูล 

การเก็บข้อมูลจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจเก็บ

ขอ้มูลจากสถานท่ีจริงและไดมี้การสอบถามวิทยากร

ท่ีมาบรรยายให้ความรู้ถึงเร่ืองประวติัความเป็นมาของ

พิพิธภัณฑ์  และขั้ นตอนการสร้างงานเซรามิกเพ่ือ

นํามาใช้ในโครงการน้ีโดยมีการรวบรวมเอาส่ิงท่ี

น่าสนใจและเป็นจุดเด่นของแหล่งขอ้มูลมาใชแ้ละยงัมี
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การศึกษาจากตัวอย่างงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งงานเซรามิก 

การศึกษาเทคนิคการสร้างโมเดลภาพเสมือนจริง 3D

และแนวคิดสาระสาํคญัในการสร้างส่ือแอนิเมชนั 

 

3.5 กระบวนการผลิต 

3.5.1 ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 

หลงัจากได้มีการรวบรวมขอ้มูลและทฤษฎี

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการ

วเิคราะห์หาจุดเด่นและนาํมาใชส้ร้างบทภาพยนตร์ใหมี้

เน้ือหาท่ีกระชบั  เขา้ใจไดง่้าย  โดยมีการแทรกเน้ือหา

ขอ้มูลท่ีทาํการเก็บรวบรวมมาเขา้ไปในงานให้เหมาะ

แก่กลุ่มเป้าหมายและสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน

อีกดว้ย 

3.5.2 การพฒันาเน้ือเร่ือง 

ขั้นตอนต่อมาคือการนําบทเน้ือเร่ืองท่ีเขียน

จน ส มบู รณ์ ท่ี สุ ดมาส ร้างงาน ใน รูป แบ บ ภาพ น่ิ ง

ตามลาํดบัเหตุการณ์ของเน้ือเร่ืองให้เห็นภาพท่ีชดัเจน

มากยิ่งข้ึน  หรือก็คือสร้างบทภาพข้ึนมานั้ นเองและ

จากนั้นก็ไดท้าํการสร้างเป็นภาพเคล่ือนไวเพ่ือกาํหนด

ตวัเวลาของเน้ือเร่ือง  และมุมมองภาพของเน้ือเร่ือง 

 
ภาพที5่บทภาพ (Storyboard) 

 

 

3.5.3 สร้างงานแอนิเมชนั 

หลงัจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการผลิต ผู ้วิจยันาํ

ตัวละครและฉากท่ีออกแบบบนกระดาษ มาป้ันเป็น

การ์ตูน3มิติ ในโปรแกรม Autodesk Maya 2014 โดย

นาํภาพท่ีออกแบบเขามาและข้ึนโมเดลตามรายละเอียด

ท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้    เม่ือไดโ้มเดลท่ีข้ึนรูปเสร็จไดมี้

การสร้างพ้ืนผวิใหก้บัตวัละครโดยการแกะ UV และใส่ 

Texture  การใชโ้ทรสีท่ีมีความใกลเ้คียงกบัสถานท่ีจริง 

ท่ีเหมาะเป็นแบบจาํลองเพ่ือการเรียนรู้ เม่ือไดโ้มเดลท่ี

เสร็จก็นําไปใส่กระดูกให้กบัตวัละคร  การใส่กระดูก

นั้นจะทาํใหต้วัละครสามารถเคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ี

ผูว้จิยัตอ้งการ 

 
รูปที ่6 โมเดลตวัละคร 

 

เม่ือได้ตวัละครท่ีสมบูรณ์ก็ทาํการสร้างการ

เคล่ือนไหวของตวัละครตามบทภาพท่ีเราไดเ้ขียนเอาไว้

เพ่ือเล่าเร่ืองตามบทท่ีเรากาํหนดเอาไว ้และทาํการนาํมา

จดัแสงเพ่ือความสมจริงมากยิ่งข้ึน ขั้นตอนสุดทา้ยคือ

การตัดต่อ  โดยการนําภาพท่ีได้นั้ นมาเข้โปรแกรม  

Adobe After Effect  ปรับจนสีของภาพการใส่เบลอ

หลงั เบลอหน้า โดยใช้สีท่ีสดใส่เพ่ือให้คนดูรู้สึกเป็น

มิตรและมีความสุขกบังานแอนิเมชนั 

3.6 จดัทาํแบบสอบถาม 

9เก็บขอ้มูลจากการทดลองที่ได ้ โดยนําส่ือ

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชนั 3 มิติออกทดลองฉาย 

โดยสร้างแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่ พิพิธภณัฑ์

เซรามิก ธนบดี จงัหวดัลาํปาง ที่มีอายุระหว่าง 15-25 
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ปี  และสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 25-30 

โดยจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม

จาํนวน100ชุด 

 

4. ผลการวจิัย 

ผลท่ีได้รับจากการศึกษาโครงการออกแบบ

ส่ือภาพยนตร์แอนิเมชนัสั้ นเร่ืองพิพิธภณัฑ์เซรามิกธน

บดีไดผ้ลสําเร็จโดยมีการศึกษาการสร้างงานแอนิเมชนั

ความยาวไม่เกิน5 นาที โดยผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีไปเก็บ

จากสถานท่ีจริงเพ่ือสร้างงานช้ินน้ีเพ่ือให้งานออกมา

โดยท่ีสามารถทาํให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และ

ความบันเทิงไปพร้อมๆกัน โดยจากการสัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมายท่ีไดเ้ขา้มาชมพิพิธภณัฑ์เซรามิกธนบดีก็

ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับงานว่าสามารถรับรู้ข้อมูลท่ี

ภาพยนตร์แอนิเมชนัสามมิติไดเ้สนอออกมาและมีความ

เขา้ใจในงานสร้างเซรามิกวา่มีกระบวนการอยา่งไรบา้ง

ซ่ึงในปัจจุบนันั้นไดมี้เคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกใน

การสร้างงานเซรามิคให้มีจาํนวนมากและง่ายต่อการ

สร้างงานเซรามิกในรูปแบบอุตสาหกรรม  จึงทาํให้วิธี

ทาํในอดีตเป็นเพียงแค่ภาพฝาผนังท่ีไม่มีรายละเอียดท่ี

ชดัเจนและมีเพียงคาํบรรยายประกอบภาพ เพราะฉะนั้น

ภาพยนตร์แอนิ เมชันเร่ืองน้ี จึงเป็นแหล่งความรู้ท่ี

สามารถเรียนรู้เทคนิคหรือขั้นตอนการสร้างงานเซรา

มิกและไดค้วามเพลิดเพลินไปในตวัเหมาะแก่การศึกษา

โดยเฉพาะสาํหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีไดว้างเอาไว ้

แอนิเมชนัสามมิติเป็นส่ือท่ีมีประโยชน์เพราะ

เราสามารถนาํเสนอขอ้มูลไดง่้ายและสร้างสรรค์ไดใ้น

เวลาท่ีจาํกดัและสามารถเก็บไวเ้ป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเป็น

รูปประธรรมและเอาไปอา้งอิงในการศึกษาคน้ควา้หา

ข้อมูลได้เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

เยาวชนรุ่นหลงัท่ีบางคร้ังบางส่ิงบางอยา่งก็ไม่สามารถ

ทาํไดแ้ลว้แต่ส่ือแอนิเมชนัก็สามารถนาํเร่ืองราวและให้

ขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกบัขอ้มูลในอดีตเป็นอยา่งมาก  และยงั

เป็นส่ือทางเลือกในการสร้างสรรค์งานเพ่ือใช้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม  โดยเฉพาะเร่ืองท่ีสังคมไม่ไดรั้บ

ความสําคญัส่ือน้ีก็สามารถนําเร่ืองราวมานําเสนอต่อ

สังคมเพ่ือประโยชน์ต่อไป 

 

5. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาแอนิเมชันสามมิติพิพิธภัณฑ์

เซรามิกธนบดี จังหวดัลาํปางนั้ น เพ่ือกลุ่มเป้าหมาย

วยัรุ่นสรุปไดว้า่ 

5.1 ดา้นระยะเวลา 

การผลิตส่ือแอนิเมชนันั้นมีขอ้จาํกดัในเร่ือง

เวลาในการผลิตเน่ืองจากผูว้ิจยัไดด้าํเนินขั้นตอนต่างๆ 

เพี ยงผู ้ เดี ยว จึ งทําให้ ก ารดํา เนิ น งาน อ าจ มี ค วาม

คลาดเคล่ือนไปจากตารางท่ีไดต้ั้งเอาไวบ้า้ง  จึงทาํให้

การส่ือสารอาจมีขอ้จาํกดัในช่วงเวลาและรายละเอียดท่ี

ไดว้างเอาไวใ้นการสร้างงานตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

5.2 ดา้นการผลิต 

ในการผลิตส่ือแอนิเมชันสามมิติเซรามิคได้

พบปัญหาในขั้นตอนการเคล่ือนไหวตวัละครเพราะการ

วาง Timing  ของตวัละครนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งละเอียดเป็น

อยา่งมาก  ซ้ึงบางคร้ังการเคล่ือนไหวอาจเร็วไปหรือชา้

ไป  ดงันั้นการวางTiming จึงสาํคญัเป็นอยา่งมากในการ

ส ร้างงาน แอนิ เม ชัน  ซ่ึ งปั ญ ห าท่ี ได้นั้ น คือการ ท่ี

กลุ่มเป้าหมายไดรั้บชมแลว้เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่องาน

เพราะการเคล่ือนไหวท่ีดูติดขดัไม่ล่ืนไหล  จึงทาํให้ตวั

งานเกิดปัญหาข้ึน  จึงได้จัดการแก้ไขปัญหาในการ

เคล่ือนไหวให้มีTiming ให้พอดีและมีเพ่ิมการเร่ืองราว

ความขดัแยง้เขา้ไปใหก้ลุ่มเป้าหมายไดมี้อารมณ์ร่วมกบั

งานได ้

5.3 ดา้นเน้ือเร่ือง 

ในการสร้างเน่ืองเร่ืองนั้ นไดมี้การรวบรวม

ข้อมูลเพ่ือนํามาเขียนให้น่าสนใจ  แต่ปัญหาในส่วน

ของการเขียนเน้ือเร่ืองคือการท่ีเราไม่สามารถดึงจุดเด่น
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ออกมาไดใ้นตอนแรกเพราะมีเน้ือหาท่ีสําคญัอยู่หลาย

ดา้นจึงไดมี้การรวมจุดเด่นต่างๆเขา้ไปในบทจึงทาํให้

ตวัภาพยนตร์แอนิเมชนัดาํเนินเร่ืองไปเร่ือยๆไม่มีส่วน

ท่ีมีจุดเด่นเลยและทาํให้เน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจไม่

มากนักจึงทําให้ มีการปรับเป ล่ียนบทเน้ือเร่ืองอยู่

บ่อยคร้ังจนไดเ้น้ือเร่ืองท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุดคือการนํา

ขั้ นตอนการผลิตท่ีเป็นภาพฝาผนังและไม่ได้มีการ

แสดงเอาไวม้าเป็นจุดเด่นในการเขียนบทจนสมบูรณ์

และสามารถนาํไปสร้างงานแอนิเมชนัได ้

5.4 ดา้นการออกแบบ 

ไดมี้การออกแบบใหเ้หมือนกบักลุ่มเป้าหมาย

ได้มายงัท่ีพิพิธภัณฑ์จริงๆ  โดยการสร้างโมเดลให้มี

ความคลา้ยกบัรูปแบบจริง  และยงัเพิ่มรายละเอียดท่ีไม่

สามารถเห็นทั้งหมดไดจ้ากของจริงเพราะเป็นการเก็บ

ข้อมูลเพ่ือมาสร้างงานท่ีไม่สามารถหาดูได้ในตัว

พิพิธภณัฑจึ์งใหดู้มีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

 

6. บทสรุป 

งานวจิยัน้ีไดอ้ธิบายถึงกระบวนการศึกษาและ

รวบรวมขอ้มูล  การคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค ์ ออกแบบ  

โดยมีการส่ือสารออกมาให้มีความน่าสนใจและให้

ความรู้ความบันเทิงให้กบักลุ่มเป้าหมาย  ให้สามารถ

เข้าใจ ข้อ มู ล ได้ ง่ าย ข้ึ น   เห็ น ภ าพ ไ ด้ชัด ข้ึ น   ให้

กลุ่มเป้าหมายมีการเรียนรู้และศึกษาการสร้างงานเซรา

มิกในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีทางพิพิธภณัฑ์ไม่ไดแ้สดงให้

เห็นเป็นรูปธรรมและยงัเป็นการเผยแพร่ความรู้ท่ีไม่

สามารถจะอธิบายเพียงคาํพูดออกมาไดใ้ห้เป็นรูปธรรม

มากข้ึน  โดยผู ้วิจัยได้สร้างส่ือเพ่ือเป็นการเผยแพร่

ความรู้ให้กับผูท่ี้มีความสนใจในด้านงานเซรามิกค

ล้ายๆกับผูว้ิจัยก็จะสามารถเรียนรู้ได้จากภาพยนตร์

แอนิเมชันเร่ืองน้ีได้อีกทั้ งยงัสร้างความสนุกในขณะ

การรับชมไดอี้กดว้ย 

 

7. กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ  รศ.พรรณเพ็ญ  ฉาย

ปรีชา  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักด้านการวิจัยท่ีช่วยให้

คาํปรึกษาเก่ียวกบังานวิจยัมาโดยตลอด  อาจารยช์ยัพร 

พานิชรุทติวงศ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นการผลิตและให้

คาํแนะนาํในการผลิตผลงาน  และคณะกรรมการศิลป

นิพนธ์รวมไปถึงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกท่าน ท่ีให้

คาํปรึกษาและให้คาํแนะในเร่ืองการทาํโครงการศิลป

นิพนธ์  ขอขอบพระคุณบิดา-มารดา และครอบครัวท่ี

ให้ความช่วยเหลือ  ให้การสนับสนุนและเป็นกาํลงัใจ

สําคญัมาโดยตลอดจนการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสําเร็จ

ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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