
งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

417 

 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ © 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

การผลติส่ือแอนิเมชันสามมิติด้วยชุดสีตาบอดสีนํา้เงนิเพ่ือสร้างความเข้าใจโรคตาบอดสี 

 

3D Animation Production with Tritanopia Color Palette for Color Blindness Understanding 

 

ชนิกานต ์งามวสุศิริ*  วรรณพร ชูจิตารมย ์ และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ์ 

 

Chanikarn Ngamvasusiri*  Wannaporn Chujitarom  and Chaiporn Panichrutiwong 

 
คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลยัรังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย 

Faculty of Digital Art, Rangsit University, Pathum Thani, Thailand 

*Corresponding author, E-mail: chanikarn13@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคตาบอดสี โดยสะทอ้นปัญหาของโรคตาบอด

สีในชีวิตประจาํวนัและในการเลือกเส้นทางชีวิต อาชีพ ความฝัน ซ่ึงในตอนสุดทา้ยจะถ่ายทอดผ่านทางแอนิเมชนัสาม

มิติความยาวประมาณ 2-3 นาที โดยเนน้เปรียบเทียบมุมมองท่ีคนทัว่ไปมองเห็นและมุมมองท่ีผูป่้วยตาบอดสีมองเห็น 

กลุ่มเป้าหมายหลกัของงานวิจยัคือบุคคลทัว่ไปอาย ุ12-40 ปี เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจและเห็นความสาํคญัของโรคน้ีมาก

ข้ึน เน่ืองจากเป็นโรคท่ีสังเกตจากภายนอกได้ยากแต่ผูท่ี้เป็นโรคตาบอดสีเองก็ต้องการได้รับความช่วยเหลือ

เช่นเดียวกนั เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัเด็กผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีประสบอบุติัเหตุทาํให้กลายเป็นโรคตาบอดสี เธอตอ้งปรับตวักบัชีวิต

ท่ีเปล่ียนไปรวมทั้งความทอ้ทา้ยต่อความฝันเก่ียวกบัส่ิงท่ีเธอชอบ การโดนรังแกจากคนรอบขา้ง และความช่วยเหลือท่ี

เธอไดรั้บจากเพ่ือนของเธอทาํให้เด็กหญิงมีความกลา้ท่ีจะทาํตามความฝันในการวาดรูปต่อไป แมสี้ท่ีเธอมองเห็นจะ

แตกต่างจากคนทัว่ไปก็ตาม การดาํเนินเร่ืองเนน้ภาพและเพลงประกอบเป็นหลกั ไม่มีบทพดูเพ่ือการเขา้ถึงต่อคนทุกชน

ชาติ ทุกภาษา โดยจากการทาํแบบสอบถามของบุคคลทัว่ไปช่วงอาย ุ12-40 ปีจาํนวน 30 คน ผูช้มมีความเขา้ใจในเน้ือ

เร่ืองและโรคตาบอดสีมากข้ึน มีความเห็นอกเห็นใจต่อผูป่้วยโรคตาบอดสีและมีความคิดท่ีอยากจะช่วยเหลือผูป่้วยโรค

ตาบอดสีหากพบเจอ 

 

คาํสําคญั: แอนิเมชันสามมิติ โรคตาบอดสี ชุดสีตาบอดสีนํา้เงิน 

 

Abstract 

 The objective of the research study was to represent the problems that people with color blindness face in 

their life: the trouble in their daily life, and their limited paths for their dream and jobs.  This 2-3-minute 3D animation 
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compared the perspective of normal people’s view to what color blind people see.  The main target group of this 

project is people during 12-40 years old to help people to understand about color blind people better.  For those with 

color blindness, it is hard to be recognized on the outside, but they also need some help and encouragement.  The story 

is about a girl who gets in an accident and wakes up with color blindness.  She has to adapt to the new life with her 

color-blind eyes.  She is bullied because of color blindness.  She feels disheartened about her drawing and about to 

give up.  However, she gets some help from her friend and decides to continue her dream.  Although she sees differently 

from normal people, she wants to keep on following her dream.  The storytelling is focusing on the picture and music.  

There is no dialogue, so it can be presented worldwide. According to the questionnaire from 30 people during 12-40 

years old, they understand about color blindness better and want to help color blind people. 

 

Keywords: 3D Animation, Color Blindness, Tritanopia Color Palette 

 

1.  บทนํา 

ตาบอดสีเป็นโรคท่ีพบอยูเ่ป็นจาํนวนมากในสังคม ผูป่้วยตาบอดสีมีประมาณร้อยละ 5 ของประชากรโลก พบ

มากในผูช้ายโดยมีประมาณร้อยละ 5-8 ของประชากรเพศชาย และนอ้ยกว่าร้อยละ 1 ในประชากรเพศหญิง (Mandel, 

2019) ดงันั้นอา้งอิงจากประชากรโลกประมาณ 7,800 ลา้นคน (Worldometer, 2020) จึงมีคนเป็นโรคตาบอดสีประมาณ 

390 ลา้นคน ตาบอดสีหรือภาวะตาบอดสีเป็นโรคท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาํวนัของผูท่ี้เป็นโรคน้ี คนท่ีเป็นโรคตา

บอดสีนั้น มีทั้งประเภทท่ีมองเห็นบางสีและมองไม่เห็นสีอะไรเลย (สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต, ออนไลน์) โรคตาบอดสี

เกิดข้ึนจากการขาดเซลลรั์บแสงสีบางสีทาํให้เกิดความผิดปกติในการมองเห็นสี คนทัว่ไปจะมีเซลลรั์บแสงครบสามสี

ไดแ้ก่ สีแดง สีเขียว และสีนํ้ าเงิน โรคดงักล่าวน้ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ั้งแต่กาํเนิดโดยเป็นโรคทางพนัธุกรรมและเกิดข้ึน

ในภายหลงั ในปัจจุบนัโรคตาบอดสีตั้งแต่กาํเนิดยงัไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้ส่วนโรคตาบอดสีท่ีเกิดข้ึนใน

ภายหลงัหากไดรั้บการรักษาทนัท่วงทีหลงัจากพบความผิดปกติกมี็โอกาสท่ีจะรักษาใหห้ายไดก่้อนจะเป็นความผิดปกติ

อยา่งถาวร (ณฐัวฒิุ รอดอนนัต,์ 2553)  

โรคตาบอดสีประเภท Tritanopia หรือโรคตาบอดสีนํ้าเงินเป็นโรคตาบอดสีท่ีมีโอกาสพบเจอนอ้ยกว่าโรคตา

บอดสีประเภทสีแดงเขียว เป็นโรคตาบอดสีท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดใ้นภายหลงัจากอุบติัเหตุ ภาวะขาดเลือด สารเคมี เน้ือ

งอก (ณัฐวุฒิ รอดอนนัต,์ 2553) โรคเบาหวาน และอายท่ีุเพ่ิมข้ึนยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีมีโอกาสเกิดโรคตาบอดสี (Azman, 

online)  

ผูท่ี้เป็นโรคตาบอดสีในปัจจุบนันั้นบางคร้ังยงัไม่ไดรั้บความสนใจ การสนบัสนุนและความช่วยเหลืออยา่ง

เหมาะสม หน่ึงในสาเหตุสาํคญัเกิดจากการท่ีผูค้นบางส่วนยงัขาดความรู้เก่ียวกบัโรคน้ี เร่ืองเล็ก ๆ ในชีวิตประจาํวนั

บางเร่ืองท่ีผูป่้วยตาบอดสีอาจพบเจอและตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลบัถูกมองขา้ม ไฟและสัญลกัษณ์จราจร 
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การเรียนการสอนโดยเฉพาะการเรียนการสอนสําหรับเด็กเพราะมกัจะใชสี้เป็นส่ือในการสอน (ธาริกานต์ สุจิระกุล, 

2562) การแยกอาหารท่ีสุกหรือดิบดว้ยสี การเลือกสวมใส่เส้ือผา้สีต่าง ๆ (Colour Blind Awareness, online) 

ปัญหาหน่ึงของการท่ีผูค้นไม่รับรู้ถึงข้อมูลเก่ียวกับผูป่้วยตาบอดสีซ่ึงทาํให้ผูป่้วยเหล่านั้นไม่ได้รับการ

ช่วยเหลือคือการท่ีขอ้มูลเขา้ใจยากและไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนกั จากการศึกษาพบว่าการใชส่ื้อแอนิเมชนัเพ่ือการสอน

และการอธิบายช่วยให้สามารถทาํความเขา้ใจขอ้มูลไดง่้ายข้ึน โดยไดมี้การนาํไปใชท้ดลองในการสอนและเก็บขอ้มูล

คาํตอบจากนกัเรียนกลุ่มหน่ึง พบว่าการสอนแบบผสมโดยใชแ้อนิเมชนัมาร่วมดว้ยทาํให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดม้าก

ข้ึน (Islam et al., 2014) จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัฉบบัน้ีท่ีตอ้งการนาํแอนิเมชนัเป็นส่ือในการถ่ายทอดขอ้มูลเก่ียวกบั 

โรคตาบอดสีเพ่ือเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้ง่าย เพ่ือท่ีคนรอบข้างจะได้เข้าใจความสําคญัของโรคตาบอดสี ให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผูป่้วยตาบอดสีอยา่งเหมาะสม 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีผูป่้วยตาบอดสีพบเจอในชีวิตประจาํวนัจากโรคตาบอดสีเพ่ือให้บุคคลทัว่ไปรับรู้และ

ช่วยเหลือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) เพ่ือผลิตแอนิเมชนัสามมิติท่ีถ่ายทอดมุมมองภาพของผูป่้วยตาบอดสีประเภท Tritanopia หรือตาบอดสีนํ้ า

เงิน 

 

3.  วธีิการดําเนินการวจิัย 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ขอ้มูลส่วนมากมาจากเอกงานวิจยัหรือบทความทางการแพทยเ์พ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโรคตาบอดสีให้

ไดม้ากท่ีสุด เพ่ือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัโรคตาบอดสีและสถิติเก่ียวกบัโรคตาบอดสี อีกแหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญัคือกลุ่มผู ้

ท่ีเป็นโรคตาบอดสีทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยไดติ้ดต่อสอบถาม ส่งขอ้ความและรวบรวมขอ้มูลเพ่ือจะ

ไดเ้ขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึก และปัญหาท่ีผูป่้วยตาบอดสีประสบในชีวิตประวนัจริง ๆ 

นอกเหนือจากขอ้มูลเก่ียวกบัโรคตาบอดสียงัไดร้วบรวมขอ้มูลทฤษฎีเก่ียวกบัการเล่าเร่ือง การทาํแอนิเมชนั 

การตดัต่อ เพ่ือท่ีจะไดถ้่ายทอดเร่ืองราวออกไปไดอ้ยา่งน่าสนใจและเขา้ใจไดโ้ดยง่าย 

 

3.2 ประเดน็ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาเพ่ือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเพ่ือเลือกขอ้มูลท่ีสนใจ

และเป็นประโยชน์มานาํเสนอผา่นเร่ืองราวในแอนิเมชนั เพ่ือใหค้นทัว่ไปสามารถเขา้ใจไดง่้าย  

 

3.3 ขัน้ตอนการผลิตส่ือ 

3.3.1 ขัน้ตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
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ขั้นตอนแรกเร่ิมจากการวางโครงเร่ืองการวางโครงเร่ืองคร่าว ๆ ว่าจะเล่าเก่ียวกบัอะไรเพ่ือวางแผนระยะเวลา

ของตวัแอนิเมชนัให้ไม่ยาวจนเกินไป โดยตั้งใจกาํหนดไวท่ี้ช่วง 2-3 นาทีเพ่ือความกระชบั และเร่ิมลงมือเขียนบทเพ่ือ

ลงรายละเอียดของเร่ืองราวใหช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน 

 
รูปท่ี 1 Character Design 

 

การออกแบบตวัละคร ฉากเพ่ือให้เขา้กบัเร่ืองราวท่ีตอ้งการจะนาํเสนอและเหมาะสมกบัช่วงเวลาของการ

ทาํงานวิจยัท่ีมีอยา่งจาํกดั จากรูปท่ี 1 คือตวัละครท่ีออกแบบให้มีความเรียบง่าย เขา้ถึงไดง่้าย เป็นเด็กผูห้ญิงคนหน่ึงท่ี

ขาดความมัน่ใจหลงัจากประสบอุบติัเหตุทาํให้เป็นโรคตาบอดสี 

เม่ือเตรียมบท ตวัละครและฉากเรียบร้อยจึงเร่ิมตน้ทาํสตอร่ีบอร์ดหรือการเขียนบทเป็นภาพเพ่ือท่ีจะวางแผน

มุมกลอ้ง จงัหวะ และการเล่าเร่ืองท่ีจะเกิดข้ึนจริงในแอนิเมชนัดงัรูปท่ี 2 และรูปท่ี 3  
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รูปท่ี 2 Storyboard หนา้ท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 3 Storyboard หนา้ท่ี 2 

 

เม่ือเตรียมสตอร่ีบอร์ดเรียบร้อยจึงนาํมาตดัต่อและใส่เสียงทาํเป็นแอนิเมติก ซ่ึงเป็นเหมือนโครงร่างท่ีจะ

นาํไปใชท้าํแอนิเมชนัฉบบัเตม็ในภายหลงั แอนิเมติกจะทาํใหเ้ห็นภาพรวมของงานไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน กะจงัหวะ 

เวลาของแต่ละเฟรมเพ่ือท่ีตอนทาํตวัแอนิเมชันจะไดมี้โครงร่างไวอ้า้งอิง และเพ่ือท่ีจะสามารถนาํไปนาํเสนอหรือ

เปิดรับความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองเพ่ือปรับแกใ้หเ้รียบร้อยก่อนลงมือทาํแอนิเมชนัในขั้นตอนต่อ ๆ ไป 

โดยไดมี้การนาํแอนิเมติกให้ผูท่ี้สนใจไดรั้บชม ทาํแบบสอบถามออนไลน์แลว้สุ่มส่งให้ผูช้มในหลายช่วงอายุ

รวมแลว้จาํนวน 30 คน เพ่ือความหลากหลายของความเห็น และเขา้ถึงบุคคลทัว่ไปมากข้ึน โดยความเห็นจากผูต้อบ

แบบสอบถามจะนาํมาปรับปรุงตวัช้ินงานให้ดียิง่ข้ึน โดยจะมีตารางผลแบบสอบถามในตอนทา้ยของเอกสาร 
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3.3.2 ขัน้ตอนการผลิต (Production) 

เร่ิมตน้จากการเตรียมโมเดลสามมิติของตวัละครและฉากท่ีไดอ้อกแบบไวใ้นขั้นตอนการเตรียมการผลิตก่อน

หนา้น้ี และเม่ือเตรียมโมเดลจนครบจึงจะใส่ Texture ให้กบัโมเดลโดยเป็นการใส่สี ลวดลาย และเพิ่มเติมรายละเอียด

ให้กบัโมเดล อา้งอิงจากรูปท่ี 4 คือโมเดลตวัละครหลกัในท่ายืน T-Pose เพ่ือสามารถนาํไปใส่กระดูกหรือท่ีเรียกว่า

ริกก้ิง (Rigging) ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีจะทาํให้ตวัละครขยบัไดส้าํหรับนาํมาใชใ้นแอนิเมชนัดงัรูปท่ี 5 คือโมเดลท่ีทาํการใส่

กระดูกเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 

 
รูปท่ี 4 โมเดลตวัละครก่อนใส่ Texture 

 

 
รูปท่ี 5 โมเดลตวัละครท่ีใส่กระดูกแลว้ (Rigging) 
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 เม่ือใส่กระดูกใหก้บัโมเดลตามรูปท่ี 5 แลว้จะทาํให้สามารถขยบัท่าทางหรือสีหนา้ของตวัละครไดด้งัตวัอยา่ง

ในรูปท่ี 6 คือตวัละครท่ีทาํสีหนา้เศร้า 

 

 
รูปท่ี 6 ตวัละครทาํสีหนา้เศร้า 

 

เม่ือใส่กระดูกให้ครบทุกตวัละครจึงนาํโมเดลต่าง ๆ มาจดัตามท่ีไดว้างแผนไวใ้นแอนิเมติกและขยบัโมเดล 

(Animating) แต่ละฉากจนครบท่ีวางแผนเอาไว ้ทาํการตรวจสอบความล่ืนไหลและปรับจังหวะของการขยบัให้

เหมาะสม เม่ือแน่ใจแลว้จึงจดัแสงและทดลองประมวลผลภาพออกมา (Rendering)  

3.3.3 ขัน้ตอนหลงัการผลิต (Post-Production) 

 แกไ้ขสีภาพ ซอ้นภาพ แต่งภาพ และใส่เอฟเฟคเพ่ิมเติมจากท่ีประมวลผลภาพในขั้นตอนก่อนหนา้น้ีเพ่ือทาํให้

ตวัแอนิเมชนัสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน การตดัต่อภาพและเสียงเพ่ือเรียบเรียงแต่ละฉากโดยอิงจากแอนิเมติกและปรับเพ่ิมเติม

ตามความเหมาะสมก่อนท่ีจะประมลผลคร้ังสุดทา้ยออกมาเป็นแอนิเมชนั 

 

3.4 การส่งตัวอย่างและประเมินความพึงพอใจ 

 ในแต่ละขั้นตอนจะมีการส่งตัวอย่างและปรับแก้ไขเร่ือย ๆ โดยส่งให้ทั้ งอาจารย์ท่ีปรึกษาและการทาํ

แบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือประเมินความเขา้ใจของแอนิเมติกและดีไซน์ของงาน เพ่ือท่ีจะทาํให้ตวัช้ินงานในตอน

สุดทา้ยออกมาสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ใชวิ้ธีการทาํแบบสอบถามออนไลน์เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มบุคคลทัว่ไปไดง่้ายและมี

ความหลากหลายทางช่วงอาย ุโดยสุ่มทาํแบบสอบถามจาํนวน 30 คน ทั้งน้ีเพ่ือรวบรวมคาํแนะนาํจากทั้งอาจารยแ์ละ

บุคคลทัว่ไปเพ่ือความหลากหลายของความคิดเห็น รวมทั้งความคิดเห็นจากผูป่้วยตาบอดสีโดยตรง 
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4.  ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อแอนิเมติกเร่ือง What I See จาํนวน 30 คน 

 4.1 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงจาํนวน 15 คนและเพศชายจาํนวน 15 คน 

 4.2 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ11-15 ปีจาํนวน 5 คน อาย ุ16-20 ปีจาํนวน 6 คน อาย ุ21-25 ปีจาํนวน 16 คน อาย ุ

26-30 ปีจาํนวน 2 คน และอาย ุ30 ปีเป็นตน้ไปจาํนวน 1 คน 

 4.3 แบบสอบถามชุดน้ีมี 3 ขอ้ แต่ละขอ้มีคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 

ตารางท่ี 1 แบบสอบถามความพึงพอใจและความเขา้ใจต่อแอนิเมติกเร่ือง What I See  

คาํถาม ค่าเฉลีย่ SD แปลผล* 

1. ความเขา้ใจเน้ือเร่ือง 8.83 1.39 ดีมาก 

2. ความพอใจในโทนเร่ือง สี อารมณ์ 7.53 1.89 ดี 

3. ความเขา้ใจโรคตาบอดสีผา่นทางเน้ือเร่ือง 8.30 2.02 ดีมาก 

รวม 8.22 1.85 ดีมาก 

หมายเหตุ *เกณฑก์ารแปลผลจากคะแนนค่าเฉล่ีย 

8.01-10.00 หมายถึง ดีมาก  6.01-8.00 หมายถึง ดี 

4.01-6.00 หมายถึง ปานกลาง  2.01-4.00 หมายถึงพอใช ้

0.00-2.00 หมายถึง ปรับปรุง 

 

 จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปไดว้่าแอนิเมติกเร่ือง What I see ไดรั้บความพึงพอใจค่าเฉล่ีย 8.22 ในเกณฑ์ท่ี

ออกมาดี โดยสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวของโรคตาบอดสีออกมาไดแ้มจ้ะเป็นเพียงแอนิเมติกตวัอย่างเพ่ือเล่าเร่ือง

ภาพรวมถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในแอนิเมชนัสามมิติในลาํดบัถดัไป ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองและโรค

ตาบอดสีเพ่ิมมากข้ึน จึงทาํให้การศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชต่้อยอดเพ่ือเผยแพร่ในอนาคตเน่ืองจากแอนิเมชนัใน

ปัจจุบนัไม่ไดท้าํเพ่ือความบนัเทิงเพียงอย่างเดียว แต่เร่ิมมีการนํามาใช้ในด้านการสอนอย่างแพร่หลายมากข้ึน ใน

ประเทศองักฤษมีการสนบัสนุนเงินทุนจากรัฐบาลเพ่ือทาํแอนิเมชนัสาํหรับเด็กเพ่ือการศึกษาและไดมี้การศึกษางานวิจยั

ใน Cambridge เพ่ือทาํแอนิเมชนัสาํหรับใชใ้นการสอนเดก็ออทิสติกอีกดว้ย (Cohen et al., 2009) 

 งานวิจยัผลิตส่ือแอนิเมชันสามมิติในคร้ังน้ีไดรั้บความคิดเห็นท่ีดีจากผูช้มท่ีร่วมตอบแบบสอบถาม โดย

บุคคลทัว่ไปท่ีไม่ไดศึ้กษาทางดา้นแอนิเมชนัก็สามารถเขา้ใจในเน้ือเร่ืองและส่ิงท่ีตอ้งการจะส่ือได ้โดยอาจมีปัญหาใน

การทาํความเขา้ใจในเร่ืองของมุมกลอ้งและสีเน่ืองจากเป็นโครงร่างก่อนผลิตช้ินงานจริง สําหรับการใชเ้ทคนิคมุม

กลอ้งมุมกลอ้ง POV หรือ Point of View ช่วยให้เห็นภาพไดเ้ขา้ใจง่ายว่าผูป่้วยตาบอดสีมองเห็นสีเป็นอยา่งไร โดยมุม

ภาพน้ีเป็นการแสดงมุมมองภาพท่ีตวัละครหรือส่ิงของมองเห็น โดยคร้ังแรกท่ีมีการใชมุ้ม POV ในภาพยนตร์คือช่วงปี 

1927 โดยผูก้าํกบัท่ีช่ือวา่ Abel Gance ในเร่ืองดงักล่าวเขาตอ้งการถ่ายทอดมุมมองท่ี Napoleon มองเห็น (Maher, 2015) 

กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นในทางบวก อีกทั้งมีขอ้เสนอแนะในดา้นการเพิ่มเน้ือหาบางส่วน รวมทั้งรอดู

ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์เน่ืองจากยงัจินตนาการบางฉากไม่ออก จึงตอ้งมีความระมดัระวงัอยา่งมากเพราะการใส่ขอ้มูลท่ี
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มากจนเกินไปในแต่ละฉากหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองจะทาํให้ผูช้มไม่สามารถทาํความเขา้ใจขอ้มูลทั้งหมดได้

ทนั จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งระมดัระวงัในการวางแผนโครงเร่ือง จงัหวะการเล่าเร่ืองและเลือกขอ้มูลมาสอดแทรกใน

ปริมาณท่ีเหมาะสม (Lowe, 2004) 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาและการผลิตส่ือแอนิเมชนัสามมิติเพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจโรคตาบอดสีดว้ยชุดสีตาบอดสีนํ้ าเงิน

ช่วยใหผู้วิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรคตาบอดสีมากข้ึน มีเขา้ใจถึงปัญหาในชีวิตประจาํวนัท่ีเกิดข้ึนของโรคตา

บอดสีจากการคน้ควา้และการสัมภาษณ์ผูป่้วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งไดศึ้กษาเก่ียวกบัการวางบท

และการตดัต่อมุมกลอ้งเพ่ือใชใ้นการเล่าเร่ืองเปรียบเทียบระหว่างสีท่ีคนปกติมองเห็นและสีท่ีผูป่้วยตาบอดสีมองเห็น 

ซ่ึงได้ทาํการทดสอบในแอนิเมติกท่ีเป็นเหมือนตัวอย่างการเล่าเร่ืองของแอนิเมชันฉบับเต็ม และจะได้มีการนํา

คาํแนะนาํของอาจารยแ์ละผูช้มไปใชใ้นการปรับแกไ้ขก่อนจะออกมาเป็นแอนิเมชนัสามมิติฉบบัเตม็ในเดือนตุลาคม 

แอนิเมชันสามมิติท่ีจะมีการผลิตออกมาในคร้ังน้ีสามารถนําไปต่อยอดและเผยแพร่ทางเว็บไซต์สากล

เน่ืองจากการเล่าเร่ืองท่ีเน้นไปท่ีภาพและเพลงประกอบ จึงไม่มีปัญหาดา้นภาษา สามารถเขา้ถึงไดง่้ายต่อบุคคลทัว่ไป 

อีกทั้งระยะเวลาของแอนิเมชนั 2-3 นาที มีความกระชบั สะดวกต่อการนาํไปใชง้าน และสามารถนาํแนวคิดน้ีไปต่อยอด

ในการทาํส่ือเพ่ืออธิบายโรคตาบอดสีและโรคอ่ืน ๆ เพ่ือเพิ่มความเขา้ใจให้บุคคลทัว่ไปไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและ

สร้างสรรค ์

 

6.  กติติกรรมประกาศ 

 การผลิตส่ือแอนิเมชันสามมิติด้วยชุดสีตาบอดสีนํ้ าเงินเพ่ือสร้างความเข้าใจโรคตาบอดสีได้รับความ

อนุเคราะห์จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรรณพร ชูจิตารมยใ์นฐานะท่ีปรึกษางานวิจยั ให้คาํแนะนาํทั้งดา้นการเขียน

งานวิจยัและตวัผลงานแอนิเมชนั ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร. ชยัสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล ท่ีให้คาํแนะนาํการเขียน

งานวิจยัตั้งแต่ตน้จนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัพร พานิชรุทติวงศ ์ท่ีให้คาํปรึกษาในดา้น

แอนิเมชนัตั้งแต่การวางแผนเน้ือเร่ือง ตวัละคร แอนิเมติก ไปจนครบทุกขั้นตอนการผลิตแอนิเมชนั ขอขอบพระคุณ

นางศิริรัตน์ เยน็สุข ท่ีคอยแจง้ข่าวสารท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัขั้นตอนการสอบการวิจยั 

 ขอขอบคุณผูป่้วยตาบอดสีหลาย ๆ ท่านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีใหส้มัภาษณ์เก่ียวกบัมุมมองของ

ผูป่้วยตาบอดสีและปัญหาท่ีพวกเขาพบเจอในชีวิต ขอบคุณผูร่้วมตอบแบบสอบถามทุก ๆ ท่านและทุกคาํแนะนาํท่ีช่วย

ใหง้านวิจยัพฒันายิง่ข้ึน 
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