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บทคดัยอ่ 

เด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันมีอารมณ์ก้าวร้าว รุนแรง เราจะเห็นปัญหาการทาํร้ายร่างกายกนัจนถึงขั้น

เสียชีวิตเป็นอยู่ประจาํ จากข่าวท่ีนําเสนอผ่านทางส่ือต่าง ๆ หลกั ๆ ของปัญหาคือ ส่วนใหญ่เด็กเหล่าน้ีมักจะเป็น

ผูถู้กกระทาํความรุนแรงมาก่อน มาจากครอบครัวท่ีมีปัญหา พ่อ แม่ไม่มีเวลาให้กัน ไม่ค่อยแสดงความรักต่อกัน 

ครอบครัวหยา่ร้าง ถูกทอดท้ิงโดยพฤติกรรมต่าง ๆ ของพอ่ แม่หรือคนในครอบครัว จะมีผลกบัตวัเดก็อยา่งมาก ทั้งดา้น

ดีและไม่ดี โดยเฉพาะ พ่อ และ แม่ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้อยูใ่กลต้วัเด็กมากท่ีสุด เด็กจะเห็นและซึมซบัผา่นการมองเห็น ได้

ยนิ และสัมผสั บางคร้ังผูใ้หญ่ไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัจึงแสดงพฤติกรรมดา้นลบออกมา เช่น การสบถ ดุด่า ทะเลาะ 

ตบ ตี คนในบา้นหรือตวัเด็กเอง การกระทาํดงักล่าวสร้างบาดแผลลึกไปถึงจิตใจของเด็ก ทาํให้เกิดปัญหาความรุนแรง

ต่อเด็กข้ึนทนัที เด็กจะเก็บกด เครียด กดดนั และพร้อมท่ีจะระเบิดออกมาเป็นความรุนแรงไดง่้ายกว่าคนปกติ สามารถ

สร้างความรุนแรงต่อร่างกาย ชีวิตตนเองและคนอ่ืนได ้เม่ือเด็กเหล่าน้ีเติบโตข้ึนมีโอกาสท่ีจะกลายเป็นผูก้ระทาํความ

รุนแรงเสียเองในอนาคต งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมให้ผูใ้หญ่เกิดความรู้และตระหนกัถึงปัญหาความรุนแรง

ต่อเด็ก โดยมุ่งเน้นถึงการแสดงพฤติกรรมทางลบของผูใ้หญ่ในครอบครัว ซ่ึงจะส่งผลเป็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 

ส่ือแอนิเมชนั 3 มิติ ความยาว 4 นาที จดัทาํข้ึนเพ่ือใหก้ลุ่มผูช้ม อายตุั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป ส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมดา้น

บวกใหเ้ดก็เห็นและซึมซบั เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีแบบอยา่งท่ีดีในอนาคต  
 

คาํสําคญั: แอนิเมชัน 3 มิติ  ความรุนแรงต่อเดก็  

 

Abstract 
Children and young people in Thailand today have a very aggressive temper, and we regularly see the 

problem of physical harm to each other to the point of death. Based on the news presented through various media 
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outlets, the main point of the problem is that for the most part, these children were victims of violence. They come 

from a troubled family, and their parents have no time for each other. Rarely do they show love for each other. The 

family is in a divorced, abandoned state regarding various behaviors of parents or family members. This would 

contribute to a great effect on the child, both good and bad, especially the parents who are closest to the child. 

Children see and absorb through sight, hearing and touch. Sometimes, adults are unaware of the importance and thus 

display negative behaviors, such as swearing, scolding, fighting, hitting the house or the child themselves. Such 

actions inflict deep wounds on the minds of children. This causes violence against children immediately. Children 

are suppressed, stressed, and ready to burst into violence more easily than normal people. They can create violence 

to their body, their life, and others. As these children grow up, they have the opportunity to become the one who will 

commit violence in the future. The objective of this research is to raise awareness among adults about violence 

against children. By focusing on the negative behavior of adults in the family, this will result in violence against 

children. This 4-minute 3D animated medium has been created for the audience aged over twenty years old to 

promote positive behavior for children to see and absorb to be a good role model in the future. 

 

Keywords: 3D animation, Violence Against Children 

 

1.  บทนํา 

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กเพ่ิมจาํนวนมากข้ึนในปัจจุบนั ยิ่งสถานการณ์ของโรคโควิดระบาดทัว่เมืองส่งผล

ให้ผูค้นตอ้งกกัตวัติดอยูก่บับา้น ออกไปทาํงานหาเงินไม่ได ้ทาํให้ครอบครัวขาดรายไดส่้งผลให้เกิดความเครียดกบัคน

ในครอบครัว หากผูป้กครองไม่ระวงัในการแสดงพฤติกรรมทางลบออกมา ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กจะเกิดข้ึนมา

ทนัที มูลนิธิหญิงกา้วไกล ไดส้ํารวจสถิติความรุนแรงในครอบครัวในรอบคร่ึงปี 2563 โดยรวมจากหนังสือพิมพ ์10 

ฉบบัตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 มีการนาํเสนอข่าวความรุนแรงสูงถึง 350 ข่าว เทียบกบัปี 2561 สูงข้ึนร้อยละ 

12 และปี 2559 สูงถึงร้อยละ 50 โดยในรอบคร่ึงปี 2563 ข่าวอนัดับ 1 คือข่าวการกระทาํความรุนแรงในครอบครัว

รวมถึงความรุนแรงต่อเดก็ดว้ย (บา้นเมือง, 2563)  

คนในครอบครัวหรือคนใกลชิ้ดทอดท้ิง ไม่ดูแล เอาใจใส่เด็ก ไม่จดัหาอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ไม่ดูแลสภาพ

ความเป็นอยู่ เด็กรู้สึกไม่ปลอดภยั ไม่ให้เด็กรับการศึกษาหรือรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย เด็กเหล่าน้ีจะมีปัญหาเร่ือง

ความมัน่ใจ ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง ติดยาเสพติด มีเพศสัมพนัธ์ มีลูกก่อนวยั แลว้จะวนไปท่ีความรุนแรงต่อเด็กใน

ครอบครัวซ่ึงเป็นวงจรปัญหาไม่ส้ินสุด (ณิชชา บูรณสงห์, 2558, น.2) 

จากผลกระทบของความรุนแรงต่อเด็กท่ีกล่าวถึงจะเห็นว่า สถาบนัครอบครัวเป็นส่วนสําคญัท่ีจะทาํให้เกิด

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก เพราะเป็นกลุ่มคนท่ีใกล้ชิดกับเด็กมากท่ีสุด พฤติกรรมต่าง ๆ เด็กจะสังเกตเห็นได้

ตลอดเวลา ผูใ้หญ่ตอ้งพยายามแสดงออกในดา้นบวกเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้เด็กไดเ้ห็น เป็นการปลูกฝังส่ิงดี ๆ ให้กบั

ตวัเดก็ ในขณะเดียวกนัจะเป็นการป้องกนัปัญหาความรุนแรงท่ีจะเกิดกบัเด็กไดอี้กดว้ย 
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2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความรุนแรงต่อเดก็และวิธีป้องกนั แกไ้ข 

2) เพ่ือออกแบบและผลิตแอนิเมชนั 3 มิติเก่ียวกบัการส่งเสริมความรู้และตระหนกัถึงปัญหาความรุนแรงต่อ

เดก็ 

 

3. อุปกรณ์และวิธีการ / วิธีดําเนินการวจิัย 

การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 

เพ่ือให้การทาํงานเป็นระบบ จะแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนหลกั ๆ คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการ

ผลิต (Production) และขั้นตอนหลงัการผลิต (Post-Production)  

3.1 ขัน้ตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 

เป็นขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความรุนแรงต่อเด็ก จากฐานขอ้มูล บทความ งานวิจยัอ่ืน ๆ หนงัสือ 

เวบ็ไซต ์และคลิปวีดีโอออนไลน์ รวมถึงการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัฉาก ตวัละครพ่อ แม่และลูกชายเพ่ือนาํมาเขียนเป็นบท

ภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติ ความยาวประมาณ 4 นาที ดาํเนินเร่ืองผ่านตวัละครสามคนซ่ึงเป็นครอบครัวเดียวกนัและ

เกิดเร่ืองราวต่างๆ ซ่ึงส่งผลเป็นความรุนแรงต่อเด็ก ซ่ึงเป็นลูกชายในบา้น ดงัแสดงในรูปท่ี 1 Characters Design ซ่ึง

ภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติ เน้นการเล่าเร่ืองดว้ยภาพ เสียงประกอบ และใชบ้ทพูด (Dialog) ท่ีไม่ใช่ภาษาท่ีเขา้ใจ เพ่ือ

ตอ้งการให้งานถูกเผยแพร่เป็นสากล ผูช้มสามารถเขา้ใจไดจ้ากภาพ อารมณ์ท่ีตวัละครแสดงออกมา โดยไม่มีภาษาเป็น

อุปสรรค  

 
รูปท่ี 1 Characters Design 

เม่ือไดบ้ทภาพยนตร์มาแลว้จะนาํขอ้มูลการออกแบบทั้งหมดมาแปลงเป็นสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) จากรูปท่ี 

2 ตวัอยา่งสตอร่ีบอร์ด เพ่ือกาํหนดการแสดงของตวัละคร ลกัษณะของมุมกลอ้ง ระยะเวลาการเปล่ียนของฉาก รวมถึง

การกาํหนดบรรยากาศของภาพในแต่ละฉาก หลงัจากนั้น จึงเขา้สู่ขั้นตอนการทาํสตอร่ีบอร์ดเคล่ือนไหว (Animatic 
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Storyboard) โดยจะนําภาพสตอร่ีบอร์ดมาขยบั โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects และใส่เสียงประกอบให้

ใกลเ้คียงกบัแอนเมชนัจริงมากท่ีสุด ซ่ึงขั้นตอนก่อนการผลิตจะเป็นส่วนสําคญัในการวางแผนและแกไ้ขก่อนเขา้สู่

ขั้นตอนการผลิต 

 

 
รูปท่ี 2 ตวัอยา่ง Storyboard 

 

3.2 ผลิต (Production) 

เม่ือ Animatic หรือสตอร่ีบอร์ดแบบเคล่ือนไหวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการข้ึนแบบสามมิติ  

โดยจะใช้โปรแกรม Maya โดยอา้งอิงจากรูปงานออกแบบ 2 มิติท่ีไดอ้อกแบบไว ้ป้ันขั้นมาเป็นโมเดล 3 มิติ สร้าง

พ้ืนผิว (Texture) ดว้ยโปรแกรม Photoshop ดงัรูปท่ี 3 Texture จากนั้นจึงกลบัไปใชโ้ปรแกรม Maya ในการใส่กระดูก 

ตวัควบคุม (Rigging) ทาํการเคล่ือนไหว (Animation) การจดัแสง (Lighting) รวมถึงการประมวลผล (Render) จนได้

ภาพสามมิติท่ีสวยงาม 

 

 
รูปท่ี 3 Texture 

รูปท่ี 4 ลกัษณะทางกายภาพของตวัละครสามมิติ โดยตวัละครจะมีเอกลกัษณ์ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็น โครงหนา้ 

สดัส่วน เส้ือผา้ หนา้ผม ท่าทางการแสดงออก (Pose) ลกัษณะการแสดงอารมณ์ของตวัละครนั้น ๆ  
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รูปท่ี 4 ลกัษณะ 

 

จากรูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 ฉาก ท่ีประกอบให้งานแอนิเมชนัมีความสมบูรณ์สมจริงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเร่ืองราวในเร่ือง

ส่วนใหญ่จะอยูใ่นบา้น ฉากจึงจะเป็นหอ้งต่างๆ เสียส่วนใหญ่  

  

 
รูปท่ี 5 ฉาก 

 

 
รูปท่ี 6 ฉาก 
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3.3 หลังการผลิต (Post-Production)  

ขั้นตอนสุดท้าย จะเป็นการตกแต่งภาพท่ีเรนเดอร์ออกมาให้สมบูรณ์ข้ึนโดยใช้โปรแกรม Adobe After 

Effects รูปท่ี 7 ในการใส่เอฟเฟ็กต์ ปรับค่าแสงเงา ปรับค่าความชัดลึกชัดต้ืน ให้ภาพมีมิติข้ึนมารวมถึงการใส่เสียง

ประกอบใหภ้าพยนตร์เสร็จสมบูรณ์ข้ึน 

 

 
รูปท่ี 7 ปรับแต่งภาพเพิ่มเติมดว้ยโปรแกรม After Effects 

 

4.  ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

จากแบบประเมินความคิดเห็นต่อภาพยนตร์แอนิเมชนัเก่ียวกบัปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก จาํนวน 60 คน ได้

ขอ้มูลประกอบการวิจยัดงัน้ี 

1) เพศชายจาํนวน 29 คน หรือร้อยละ 48.3 และเพศหญิงจาํนวน 31 คน หรือร้อยละ 51.7  

2) อายตุ ํ่ากว่า 20 ปี จาํนวน 0 คน อาย ุ20-25 ปี จาํนวน 3 คน หรือร้อยละ 5 อาย ุ25-30 ปี จาํนวน 11 คน หรือ 

ร้อยละ 18.3 และอายมุากกวา่ 30 ปี จาํนวน 46 คน หรือร้อยละ 76.7 

ตารางท่ี 1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อภาพยนตร์ (คน)  

คาํถาม ค่าเฉลีย่ SD แปลผล 

1. ความเขา้ใจในเน้ือหา 3.43 0.85 ดี 

2. ความสวยงามในดา้นการออกแบบฉากและตวัละคร 3.50 0.62 ดี 

3. ความสนใจและตระหนกัถึงปัญหาความรุนแรงต่อเดก็ 3.63 0.66 ดี 

รวม 3.52 0.71 ดี 

หมายเหตุ *เกณฑก์ารแปลผลจากคะแนนค่าเฉล่ีย 

 4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก    1.50 - 1.49 หมายถึง พอใช ้

 3.50 – 4.49 หมายถึง ดี    1.00 – 1.49 หมายถึง ปรับปรุง 

 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปไดภ้าพยนตร์ 3d Animation ปรากฏวา่ไดรั้บความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 3.52 ซ่ึงอยูใ่น

เกณฑดี์ โดยภาพยนตร์สามารถสร้างความสนใจ ให้ความรู้และตระหนกัถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กมากข้ึน เขา้ใจใน

ประเด็นเน้ือเร่ืองท่ีตอ้งการส่ือสาร อีกทั้งยงัช่ืนชอบในการออกแบบตวัละครและฉาก ควรค่าแก่การส่งต่อให้ผูอ่ื้นไดรั้บ

ชม เพ่ือช่วยกนัสร้างความตระหนกัให้ผูใ้หญ่พึงระวงัในการประพฤติดา้นลบต่อหนา้เด็กซ่ึงอาจจะทาํให้เด็กซึมซบัและ

ทาํตามได ้ทั้งน้ีการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้ทาํให้ไดผ้ลงานวิจยัเป็นหนงัแอนิเมชนัสามมิติเพ่ือส่งเสริมความรู้และตระหนกั

ถึงปัญหาความรุนแรงต่อเดก็ ความยาว 4 นาทีท่ีสามารถนาํเผยแพร่ในส่ือออนไลน์หรือออฟไลน์เพ่ือเป็นประโยชน์กบั

ผูช้ม ทั้งต่อองคก์รภาครัฐ และเอกชนต่อไป 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาขอ้มูลและการทาํโครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติเพ่ือส่งเสิรมความรู้และตระหนักถึงปัญหา

ความรุนแรงต่อเด็ก นอกจากทาํให้ผูวิ้จยัไดค้วามรู้ท่ีน่าสนใจแลว้ ยงัทาํให้ไดรู้้กระบวนการทาํหนงัแอนิเมชนัตั้งแต่ตน้

จนจบ ซ่ึงถือว่าพฒันาทกัษะในทุกดา้นท่ีเก่ียวกบัการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชนั ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบท การออกแบบ

ตัวละคร การจัดวางมุมกล้อง การให้แสงเงา เพิ่มความชํานาญมากข้ึนเก่ียวกับการใช้โปรแกรมส 3 มิติ รวมถึง

โปรแกรมตดัต่อ นอกจากน้ียงัเป็นอีกกระบอกเสียงให้ผูช้มหนังแอนิเมชัน ช่วยกนัลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กใน

สังคมไทย ดว้ยหนังท่ีถูกออกแบบมาดว้ยความยาว 4 นาที ผ่านตวัละครท่ีออกแบบอยา่งสวยงาม เน้ือหาท่ีกระชบัใน

การรับชม และสะดวกต่อการเผยแพร่บนส่ือออนไลน์ ทาํให้หนงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้ายข้ึน องคก์รต่างๆ ท่ี

สนใจสามารถนาํไปใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์ต่อสงัคมได ้

อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัน้ีก็มีขอ้จาํกดัในเร่ืองเคร่ืองมือท่ีใชท้าํงานแอนิเมชนั คอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้รนเดอร์งาน ยงั

มีความเร็วในการประมวลผลท่ีค่อนขา้งล่าช้า เรนเดอร์แต่ละซีนใช้เวลานานมาก จนแทบไม่เหลือเวลาให้ปรับแต่ง

เพิ่มเติม หากวางแผนไม่ดีอาจจะไม่ทนัเวลาส่งงานได ้

ขอ้เสนอแนะ ผูอ้อกแบบควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สเปกสูงไว ้จึงจะสามารถเรนเดอร์ภาพในแต่ละซีน ออกมา

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว หรืออาจจะหาเคร่ืองอ่ืน ๆ มาช่วยเรนเดอร์ก็จะทาํให้มีเวลาพอให้ผูอ้อกแบบนาํภาพไป รีทชั ปรับแต่ง 

ตดัต่อ เพ่ิมเติมใหภ้าพยนตร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  

อนาคตผลงานวิจยัจะสามารถต่อยอดทางส่ือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบตวัละคร (Mascot) ทาํการตลาด

บนส่ือต่าง ๆ เพ่ือส่งความรู้เก่ียวกบัความรุนแรงต่อเด็กแทนคนจริง  ทั้งส่ือออนไลน์ ออฟไลน์ รวมถึงเป็นสต๊ิกเกอร์

ไลน์ ท่ีช่วยโปรโมตหรือร่วมกนัใหค้วามรู้และตระหนกัถึงปัญหาความรุนแรงต่อเดก็ได ้

 

6.  กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาและผลิตส่ือ 3 D แอนิเมชนั เพ่ือส่งเสริมความรู้และตระหนกัถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สําเร็จ

เป็นอยา่งดีเน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์จาก รองศาตราจารย ์พิศประไพ สาระศาลิน ท่ีคอยให้คาํปรึกษาช้ีแนะแนว

ทางการสร้างงานวิจยัให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ขอขอบพระคุณ รองศาสตรจารย ์ดร.ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล ท่ีค่อยให้

คาํปรึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลรวมถึงรูปเล่มงานวิจยัสําเร็จลุล่วง ขอขอบคุณ อาจารยช์ยัพร พานิชรุทติวงศ์ ท่ีคอยสอนให้
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คาํปรึกษาทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นดา้นเทคนิค 2D & 3D แนวทางการทาํงานอยา่งใกลชิ้ด ขอบคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีสั่ง

สอนวิชาให้กับผูวิ้จัยพฒันาทักษะเพ่ิมข้ึน รวมถึงเพ่ือน ๆ น้อง ๆ ในรุ่นท่ีคอยให้กาํลงัใจกันและกันตลอดมา จึง

ขอขอบคุณทุกท่านไว ้ณ โอกาสน้ี 
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