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บทคดัย่อ 

การศึกษาการออกแบบแอนิเมชนั 3 มิติ โดยศึกษาแนวคิดและรูปแบบของศิลปะมินิมอลอาร์ต มีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาและประยุกตอ์งคค์วามรู้ จากการทาํความเขา้ใจนิยาม ความหมายและทฤษฎี ของศิลปะแนวมินิมอลอาร์ต 

เพ่ือศึกษาการจดัวางองค์ประกอบและออกแบบโดยผ่านมุมมองของแอนิเมชนั 3 มิติ โครงการน้ีมีวิธีการศึกษาโดย

นาํเอาหลกัการ และมุมมอง ของความเป็นมินิมอล มาประยกุตใ์ชก้บัแอนิเมชนั 3 มิติ เร่ิมตั้งแต่การเรียบเรียงเน้ือเร่ือง 

ออกแบบตวัละคร ฉาก และการจดัวางองคป์ระกอบ มุมมอง ต่าง ๆ ใหมี้ความเรียบง่าย มีความนอ้ย มองดูสบายตา ทั้งน้ี

ไดเ้ลือกนาํเสนอผา่นเน้ือเร่ืองของตวัละคร 2 แบบท่ีมีลกัษณะ และขนาดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก ในการดาํเนินเร่ือง 

จากการศึกษาศิลปะมินิมอลอาร์ตและนาํมาประยกุตใ์ชก้บังานแอนิเมชนั 3 มิติ พบวา่ความเป็นมินิมอลนั้นมี

ผลทาํให้ผลงานดูมีความเรียบง่าย ลดความซับซ้อน และมีความน่าสนใจ ไดบ้า้งในบางส่วน จากกลุ่มตวัอย่างผูช้ม

ผลงาน แต่แอนิเมชนัน้ียงัไม่ชดัเจนเพียงพอ ท่ีจะบอกถึงความเป็นมินิมอล อาจเน่ืองดว้ยผลงานท่ีไดอ้อกมาน้ีอาจยงัไม่

ลงตวัเท่าท่ีควร จากการทาํความเขา้ใจ ขอบเขตของระยะเวลา และความชาํนาญของผูว้จิยัในการผลิตแอนิเมชนั  

 

คาํสําคญั: แอนิเมชัน 3 มิติ  ศิลปะมินิมอลอาร์ต  การออกแบบ  

 

Abstract 

The study of 3D animation design on the basis of minimal art concept was aimed at applying the minimal 

art concept and theory to the arrangement and the design of a 3D animation. The plot story, Character Design, Scenes 

and the arrangement of aspects so that the animation could look simple and be eye-friendly. In addition, the story was 

presented through two different characters. 
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 The result showed that minimal concept partially made the animation look simple, less complex, and more 

interesting. In addition, According to the result from the viewers, the animation could not well represent “minimal”. 

Finally, some parts of the animation needed some improvement due to the researcher’s lack of understanding, time, 

and skills. 

 

Keywords: 3D animation, minimal art, design. 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัไม่อาจปฏิเสธไดว้่าศิลปะแนวมินิมอลอาร์ต (Minimal Art) หรือท่ีรู้จกัในอีกช่ือคือ ศิลปะจุลนิยม

กาํลงัไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายและมากข้ึนเร่ือย ๆ ในสังคม โดยสังเกตไดจ้ากส่ิงต่าง ๆรอบตวั ไม่ว่าจะเป็น 

สถาปัตยกรรม งานศิลปะดา้นต่าง ๆ  งานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์หรือแมแ้ต่งานแฟชนั ในความเป็นจริงแลว้ศิลปะมินิมอล

อาร์ตนั้นไดเ้ป็นท่ีรู้จกักนัมาในระยะหน่ึงแลว้ แต่ก็ยงัเป็นเพียงบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้นท่ีรู้จกั ไดแ้ก่กลุ่มศิลปินนัก

ออกแบบ หรือสถาปนิกผูอ้อกแบบงานสถาปัตยกรรม ถึงแมปั้จจุบนัศิลปะมินิมอลอาร์ตจะไดรั้บความนิยมมากข้ึน

เพียงใด แต่ก็ยงัมีผูค้นอีกไม่นอ้ยท่ียงัมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน หรือมีความเขา้ท่ีใจผิด ๆ อาจเพราะไดรั้บรู้ขอ้มูลท่ี

คลาดเคล่ือนหรือ รับรู้แค่ผิวเผิน ทาํให้การนาํไปประยกุตใ์ชก้บังานท่ีตอ้งการไม่เป็นไปตามท่ีคาด หรือไม่ไดผ้ลตามท่ี

ตอ้งการ 

มินิมอลอาร์ต (Minimal Art) หรือท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือคือ ศิลปะจุลนิยม ศิลปะและความงามท่ีให้ความสาํคญั

กบัความนอ้ย โดยมีหลกัการมากจากลดทอนองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีไม่สาํคญัออก จนเหลือแต่แก่นแทข้องรูปทรงท่ีดู

เรียบง่าย และเหลือนอ้ยท่ีสุด “ความนอ้ย” เป็นหัวใจหลกัของศิลปะสมยัใหม่ (Modern Art) ท่ีมุ่งเนน้ถึงความเรียบง่าย 

มินิมอลอาร์ต เป็นกระแสศิลปะแนวหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในนิวยอร์ก ในช่วงตน้ 1960 หลงัการอ่ิมตวัของงานศิลปะกระแส

หลกัอยา่ง Abstraction Expressionism หรือศิลปะท่ีมีแนวคิดแบบสุดขั้ว ท่ีเนน้การสร้างผลงานโดยออกมาจากอารมณ์ 

ความรู้สึกอยา่งฉับพลนัของศิลปิน ท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในอเมริกา  ต่อมาศิลปินรุ่นหลงัไดเ้กิดแนวคิดการ

ทาํงานศิลปะในรูปแบบใหม่ โดยไดต้ดัอารมณ์ ความรู้สึกออก และหันมาใชเ้ทคนิคการผลิต หรือเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ

จากโรงงาน หรือระบบอุตสาหกรรมแทน โดยในผลงานท่ีทาํนั้น ศิลปินไดห้ลีกเล่ียงการทาํงานท่ีมีการแอบแฝงถึง

สญัลกัษณ์ เร่ืองราว หรือแม่แต่การเปรียบเทียบกบัส่ิงอ่ืน ใหค้วามสนใจไปท่ีเน้ือแทแ้ละความสาํคญัของวตัถุแทน (มินิ

มอลลิสม:์ ศิลปะแห่งการลดทอนและความจริงแทข้องวตัถุ, 2018) 

แต่เดิมศิลปะมินิมอลลิสม์ (Minimalism ) มีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันออกไป อย่างเช่น A.B.C art, Cool art, 

Reductive art, Literalism art, Systemic painting และ Art of the Real และได้มาลงตัวท่ีมินิมอลลิสม์ อาจด้วยเพราะ

สามารถให้คาํนิยามรูปแบบของผลงานไดอ้ย่างครอบคลุม โดยคาํว่า Minimal น้ีถูกใชค้ร้ังแรกโดย ริชาร์ด โวลไฮม์ 

(Richard Wollheim) นกัปรัชญาศิลปะชาวองักฤษ ในปี 1965 โดยมินิมอลอาร์ตนั้น ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจาก

ผลงานของกลุ่มเบาเฮาส์ (Bauhaus) โดยศิลปินผูร่้วมก่อตั้งและพฒันาศิลปะ De Stijl อย่าง พีต โมนเดรียาน (Piet 

Mondrian) หรือช่ือเต็มว่า พีเตอร์ กอร์เนลิส โมนดรียาน ยอืนียอร์ (Pieter Cornelis Mondriaan, Jr.) ท่ีไดมี้การลดทอน
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รายละเอียดต่าง ๆ รูปแบบและเร่ืองราวในภาพวาดจนเหลือแต่รูปทรงเรขาคณิต เส้นสาย และสีสันพ้ืนฐานอนั

เรียบง่าย (รัษฎากร ชยัเรืองรัชต,์ 2554) 

แอนิเมชนั (Animation) หมายถึง กระบวนการท่ีเฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ถูกผลิตข้ึนต่างห่างจากกนัที

ละเฟรม แลว้นาํมาร้อยเรียงเขา้ดว้ยกนัโดยการฉายต่อเน่ืองกนั ไม่วา่จากวิธีการใชค้อมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพรูปวาด 

หรือ หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจาํลองท่ีค่อย ๆ ขยบัเม่ือนาํภาพดงักล่าวมาฉาย ดว้ยความเร็ว ตั้งแต่ 16 เฟรมต่อ

วินาทีข้ึนไป เราจะเห็นเหมือนว่า ภาพดังกล่าวเคล่ือนไหวได้ต่อเน่ืองกัน ทั้ งน้ีเน่ืองจากการเห็นภาพติดตาโดยจอ

ประสาทตาจะรักษา ภาพน้ีไวใ้นระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอ่ืนแทรกเขา้มาในระยะเวลาดงักล่าว สมอง 

ของมนุษยจ์ะเช่ือมโยงภาพทั้งสองเขา้ดว้ยกนัทาํใหเ้ห็นเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีมีความต่อเน่ืองกนั แมว้า่แอนิเมชนัจะใช้

หลกัการเดียวกับวิดีโอ แต่แอนิเมชันสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้มากมาย เช่นงานภาพยนตร์ งาน

โทรทศัน์ งานพฒันาเกมส์ งานสถาปัตย ์งานก่อสร้าง งานดา้น วทิยาศาสตร์ หรืองานพฒันาเวบ็ไซต ์เป็นตน้ โดยหวัใจ

หลกัของการทาํแอนิเมชนันั้นก็ไดมี้อธิบายไวใ้นหนงัสือ The illusion of life: Disney Animation.  

คาํวา่ แอนิเมชนั (Animation) รวมทั้งคาํวา่ Animate และ Animator นั้นมาจากรากศพัท ์ละติน "Animate" ซ่ึง

มีความหมายว่า ทาํให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชันจึงหมายถึง การสร้างสรรค์ ลายเส้นและรูปทรงท่ีไม่มีชีวิต ให้

เคล่ือนไหวเกิดมีชีวติข้ึนมาได ้(Paul Wells , 1998) โดยหลกัการและคุณสมบติัของภาพยนตร์แอนิเมชนัมีดงัน้ี 

1) สามารถใชจิ้นตนาการไดอ้ยา่งไม่มีขอบเขต 

2) สามารถอธิบายเร่ืองท่ีซบัซอ้นและเขา้ใจยากใหง่้ายข้ึน 

3) ใชอ้ธิบายหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมได ้

4) ใชอ้ธิบายหรือเนน้ส่วนสาํคญัใหช้ดัเจนและกระจ่างข้ึนได ้

สรุปความหมายของแอนิเมชนัคือ การสร้างสรรคล์ายเส้นรูปทรงต่าง ๆ ให้เกิดการ เคล่ือนไหวตามความคิด

หรือจินตนาการนั้นเอง (ปิยกลุ เลาวณัยศิ์ริ, 2532) 

 

 
รูปที่ 1 หนงัสือ The illusion of lift: Disney animation. 

ท่ีมา: Book Review: The illusion of life: Disney Animation. (2014) 
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แอนิเมชนัเป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีใชส่ื้อสาร บอกเล่าเร่ืองราว ถ่ายทอดความคิด และจินตนาการของผูส้ร้างสู่

ผูรั้บโดยทัว่ไป ใชอ้ธิบายเล่าเร่ืองจากส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ให้ออกมาในรูปแบบท่ีสามารถจบัตอ้งและมองเห็นได ้และ

ดว้ยรูปแบบของส่ือแอนิเมชนันั้นมกัเป็นส่ือท่ีหลายคร้ังถูกใชเ้พ่ืออธิบายเร่ืองราวท่ีซบัซอ้น หรือหลากหลาย ใหอ้อกมา

เป็นภาพเขา้ใจง่ายไดภ้ายในตวั ไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันท่ีใชป้ระกอบการบรรยายวิชาการต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อน

แอนิเมชนัท่ีใชเ้ล่าเร่ืองจากวรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีบอกถึงจินตนาการต่าง ๆ ไดช้ดัเจนมากข้ึน  หรือแอนิเมชนัในรูปแบบ

ของการโฆษณาต่าง ๆ หรือในรูปแบบอ่ืนอีกมากมาย เพ่ือใหก้ารเล่าเร่ืองและรูปแบบของแอนิเมชนันั้นมีความน่าสนใจ 

และเขา้ใจไดง่้าย รูปแบบและแนวคิดของความเป็นมินิมอล จึงเป็นรูปแบบศิลปะรูปแบบหน่ึงท่ีจะเขา้มาช่วยในการ

ออกแบบ และผลิตช้ินงาน ใหเ้กิดความน่าสนใจ และแสดงถึงความเป็นแอนิเมชนัไดเ้ป็นอยา่งดี  

งานวิจยัน้ีจึงไดท้าํการศึกษาถึงนิยาม ความหมาย และทฤษฎี ของศิลปะแนวมินิมอล จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร บทความ รวมถึงองค์ประกอบศิลป์จากผลงานศิลปะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะท่ีเป็นส่ือ 

แอนิเมชนั ภาพยนตร์ หรือแมแ้ต่ภาพถ่าย เพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบและผลิตแอนิเมชนัเร่ืองสั้น ให้มีความเรียบ

ง่าย กระชับ ลดความซับซ้อน โดยเน้นการลดทอนส่ิงต่าง ๆ ให้มีความน้อยท่ีสุด ทั้ งการออกแบบ การจัดวาง

องคป์ระกอบ และเน้ือเร่ือง แต่ยงัคงเน้ือหาเดิม เพ่ือใหผ้ลงานเกิดความน่าสนใจ การใชอ้งคป์ระกอบศิลป์ในรูปแบบ

ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการจดัมุมมอง การวางองคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในฉาก หรือแมแ้ต่การจดัวางแสงให้เกิดมิติ และดึง

ให้ส่ิงท่ีสนใจโดดเด่นข้ึนมา นอกจากท่ียงัสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานในดา้นอ่ืน ๆ อีกต่อไป

ดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาและประยกุตอ์งคค์วามรู้ จากการทาํความเขา้ใจ นิยาม ความหมาย และทฤษฎี ของศิลปะแนวมินิ

มอล 

 2. เพ่ือศึกษาการจดัวางองคป์ระกอบ และการออกแบบ โดยผา่นมุมมองของแอนิเมชนั 3 มิติ  

 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิดาํเนินการวจิยั 

 งานวจิยัน้ีไดมุ่้งเนน้ถึงการผลิตส่ือแอนิเมชนั 3 มิติ ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการประยกุตอ์งความรู้ต่าง ๆ ของศิลปะ

แนวมินิมอล หรือศิลปะจุลนิยม ท่ีไดใ้ห้ความสนใจกบัเร่ืองของความ “นอ้ย” โดยการรวบรวมขอ้มูลและองคค์วามรู้

จากแหล่งต่าง ๆ มาจดัทาํเป็นแอนิเมชนั ดว้ยโปรแกรมเฉพาะทาง อาทิเช่น โปรแกรม Adobe Photoshop สาํหรับงาน

ดา้นการออกแบบ ตวัละคร ฉาก หรือร่างแบบ โปรแกรม Autodesk Maya สําหรับงาน 3 มิติทั้ งหมด และโปรแกรม 

Final Cut สาํหรับตดัต่อใส่เสียง เป็นตน้ 

 การศึกษา ออกแบบ และผลิตแอนิเมชนัในงานวจิยัน้ีแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ือตวัอยา่ง 

3.1.1 คน้ควา้ศึกษา งานวจิยัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะแนวมินิมอล 

3.1.2 ศึกษาขอ้มูลจากทฤษฎีการออกแบบตวัละครและการเขียนบท 

3.1.3 ศึกษาตวัอยา่งจากงานภาพถ่าย และภาพยนตร์ท่ีมีรูปแบบ หรือแนวคิดแบบมินิมอล 
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3.2 วธีิการดาํเนินการ 

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาเรียบเรียงและจดัทาํเป็นขอ้มูล 

สําหรับทาํการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาส่ือตวัอย่างแอนิเมชัน และการจัดวางองค์ประกอบใน

ภาพถ่ายน้ีมีลกัษณะของความเป็นมินิมอล เพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นจดัทาํงานแอนิเมชนั โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั ดงัน้ี 

Pre-production 

เร่ิมจากการวางโครงเร่ืองของแอนิเมชนั โดยใชเ้น้ือเร่ืองท่ีไม่ซบัซอ้น เขา้ใจไดง่้าย เช่นเร่ืองของความขดัแยง้

ของส่ิง 2 ส่ิง เม่ือไดเ้น้ือเร่ืองแลว้ ต่อมาคือขั้นตอนในการออกแบบ หลกัการการในการออกแบบในส่วนต่าง ๆ ไดเ้นน้

ไปท่ีความเป็นมินิมอล คือการลดทอนองคป์ระกอบ สดัส่วนต่าง ๆ ท่ีไม่สาํคญัออก ใหเ้หลือแก่นหลกั โดยเร่ิมตน้จาก

ตวัละคร ได้ออกแบบไปในทางการ์ตูน ท่ีมีความสมจริงน้อย แต่ยงัสามารถรู้ได้ว่าเป็นตัวอะไร จากการลดทอน

รายละเอียดจากของจริง เพ่ือให้ดูและเขา้ใจไดช้ดัเจน ง่ายต่อการส่ือสาร และเป็นการเน้นให้เห็นถึงสัดส่วนชดัเจน 

ต่อมาคือฉาก ใหค้วามสาํคญักบัการจดัวางองคป์ระกอบจากการจดัวางของวตัถุ และรูปแบบส่ิงต่าง ๆ เนน้พ้ืนท่ีวา่งให้

มาก ดูสะอาดตา และพ้ืนผิวจริงของวตัถุนั้น ๆ รวมไปถึงการจดัวางแสง ท่ีจะเป็นตวัช่วยส่งเสริมใหส่ิ้งท่ีตอ้งการดูเด่น

ข้ึน และช่วยความน่าสนใจของส่ิงท่ีไม่ตอ้งการลงอีกดว้ย โดยขั้นตอนการออกแบบส่วนใหญ่จะทาํการร่าง และจดัทาํ

ในโปรแกรม Adobe Photoshop แสดงดงัรูปท่ี 2 

 

 
รูปที่ 2 รูปแสดงตวัอยา่งการการออกแบบตวัละครชายในโปรแกรม  Adobe Photoshop 

 

Production 

 ในส่วนน้ีจะประกอบไปดว้ย การเร่ิมข้ึนตวัละคร และฉากท่ีใช ้โดยใชโ้ปรแกรมอยู ่2 ตวัดว้ยกนัคือ Autodesk 

Maya และ Zbrush ซ่ึงทั้ง 2 โปรแกรมมีลกัษณะการทาํงานท่ีแตกต่างกนั จึงเหมาะกนัการใชง้านท่ีต่างกนัดว้ย และเม่ือ

ข้ึนโมเดลเสร็จ ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการเซตอพัโมเดล ทั้งการจดั UV ของโมเดล การ Rigging ใส่กระดูกใหโ้มเดล การ 

Blend shape เพ่ือเตรียมโมเดลในการทาํการขยบัของใบหนา้ รวมไปถึงการทาํ Paint skin ก่อนท่ีจะเป็นการนาํมาใชง้าน 

ขยบัจดัท่าทางในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเรียกกนัว่า Animate และขั้นตอนสุดทา้ยก่อนจะมาเป็นภาพเคล่ือนไหว คือการจดั
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แสง และทาํการ Render ภาพเคล่ือนไหวออกมาเป็นฉาก ๆ ก่อนนาํไปยงัขั้นตอน Post-Production ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมา

ไดใ้ชโ้ปรแกรม Autodesk Maya ในการทาํ แสดงดงัรูปท่ี 3-5 

 

             
รูปที่ 3 รูปแสดงตวัอยา่งการทาํโมเดลในโปรแกรม Autodesk Maya  

 

 
รูปที่ 4 รูปแสดงตวัอยา่งการทาํโมเดลในโปรแกรม Zbrush  

 

 Post-production 

 เม่ือไดภ้าพเคล่ือนไหวท่ีทาํการ Render ออกมาเป็นฉาก ๆ แลว้ ต่อมาคือการนาํภาพเคล่ือนไหวท่ีได ้เสียง 

และเอฟเฟคต่าง ๆ มาทาํการตดัตอ่รวมกนั เพ่ือใหเ้ป็นเน้ือเร่ืองเดียว รวมไปถึงการทาํสีต่าง ๆ สร้างความรู้สึกใหก้บั

ภาพ โดยในขั้นตอนทั้งหมดน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรม Final Cut ในระบบ OSX ในการทาํ ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
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รูปที่ 5 รูปแสดงตวัอยา่งการตดัต่อวีดีโอในโปรแกรม Final Cut  

 

4. ผลการวจิยั 

 จากการวจิยัการออกแบบแอนิเมชนั 3 มิติ โดยศึกษาแนวคิดและรูปแบบของศิลปะมินิมอล ไดผ้ลิตแอนิเมชนั 

3 มิติ เร่ืองสั้น ท่ีมีการประยกุต ์หลกัการ แนวคิด ของความเป็นมินิมอลเขา้ไปในการ ในการออกแบบ ตวัละคร ฉาก 

รวมไปถึงการจดัองคป์ระกอบภาพ ท่ีดูเรียบง่าย แต่อยา่งไรก็ดีในขั้นตอนของการออกแบบ จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งเขา้ใจ

ในรูปแบบของงานศิลปะแนวมินิมอลเป็นอยา่งดีเสียก่อน จึงจะสามารถนาํประยกุตใ์ชใ้นงาน ในส่วนของงานวิจยัน้ี 

ผูว้ิจยัไดท้าํเสนอรูปแบบ และมุมมองผ่านตวัละคร 2 ตวั ท่ีมีขนาดต่างกนัเป็นอยา่งมาก เพ่ือให้เห็นมุมมองท่ีต่างกนัใน

การมององคป์ระกอบเดียวกนั ดงัแสดงในรูปท่ี 6-8 

 

 
รูปที่ 6 ตวัละครชาย ท่ีไดจ้ากการลดทอนรายละเอียด 
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รูปที่ 7 ตวัละครยงุ ท่ีไดจ้ากการลดทอนรายละเอียด  

 

 
รูปที่ 8 ฉากห้องนอน  

 

5. การอภิปรายผล 

 ในการศึกษาเร่ือง การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติโดยศึกษาแนวคิดและรูปแบบของศิลปะมินิมอลอาร์ต มี

การศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบของงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึง จากผลงานต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย 

แอนิเมชนั รวมไปถึงภาพยนตร์ เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบศิลป์ต่าง ๆ และรูปแบบมุมมองของศิลปิน เพ่ือใชใ้นการสร้าง

แอนิเมชนั 3 มิติ เร่ืองสั้น ท่ีมีความเป็นมินิมอล และไดใ้หผู้ช้มกลุ่มตวัอยา่งรับชม 

พบวา่ความเป็นมินิมอลนั้นมีผลทาํใหผ้ลงานดูมีความเรียบง่าย ลดความซบัซอ้น และมีความน่าสนใจ ไดบ้า้ง

ในบางส่วน แต่แอนิเมชนัน้ียงัไม่ชดัเจนเพียงพอ ท่ีแสดงถึงความเป็นมินิมอล และไดข้อ้คิดว่า “ผูช้มมกัจะให้ความ

สนใจกบังานในช่วงแรกสั้น ๆ เท่านั้น ตอ้งทาํอยา่งไรใหง้านดึงดูใจผูช้ม”  และดว้ยขอ้คิดท่ีไดรั้บน้ีจะเป็นประโยชนต์อ่

การพฒันา และสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป 
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6. บทสรุป 

 มินิมอลอาร์ต (Minimal art) ศิลปะท่ีใหค้วามสาํคญักบัการลดทอน หรือแปลตรงตวัก็คือศิลปะท่ีวา่ดว้ยความ

นอ้ย อาจมองดูเผิน ๆเหมือนไม่มีอะไร ดูง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้น แต่มีขอบเขตท่ีกวา้ง การจะนาํมาประยกุตใ์ชใ้นผลงาน จึง

ตอ้งเจาะจงใหช้ดัเจนถึง เป้าหมาย และรูปแบบ โดยเฉพาะในขั้นตอนการออกแบบ ยิง่เม่ือนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการผลิต

แอนิเมชนัเร่ืองสั้นแลว้ ผูช้มมกัจะใหค้วามสนใจกบังานในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น การออกแบบลดทอนรายละเอียด ในส่วน

ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นตวัละคร ฉาก และองคป์ระกอบภาพ ให้เหลือนอ้ยท่ีสุด อาจทาํให้ช้ินงานท่ีได ้ถูกมองวา่ไม่สาํคญั 

ฉาบฉวย ไม่เพียงพอตอ้การดึงดูดทาํใหช้ิ้นงานดูน่าสนใจ และรับชมต่อไป  

 

7. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีทุกท่าน โดยเฉพาะ รศ.พิศประไพ สาระศาลิน 

ผศ.ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย ์อาจารยช์ยัพร พานิชรุทติวงศ ์รองศาสตราจารย ์ดร. ชยัสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล อาจารยน์ฐัวฒิุ สี

มนัตร ผศ.ธรรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกลุ สาํหรับการเป็นท่ีปรึกษาในคร้ังน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนมาโดยตลอด คอยให้กาํลงัใจ และ

คอยห่วงใยเสมอมา รวมถึงมิตรสหายทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษาจนสามารถทาํงานวิจยัคร้ังน้ีไดส้ําเร็จอยา่งสมบูรณ์ 

และลุล่วงไปดว้ยดี 
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