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บทที่ 3 

การเขียนบท การออกแบบตัวละครและบทภาพ 
  

 การวางแผนงานก่อนการผลิตผลงานจริงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ โดยหัวใจหลักของขั้น

ตอนนี้คือการเขียนบท การออกแบบตัวละคร และการออกแบบบทภาพ ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทาง

เริ่มต้นว่าต้องการให้ภาพรวมของงานเป็นแบบไหน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันและลดการผิดพลาด

ในการทำงาน 

การเขียนบท 

 การเขียนบทเป็นการสร้างต้นแบบในการบอกเล่าเนื้อหาเรื่องราว การกำหนดการเชื่อมโยง

เหตุการณ์ และการกระทำต่างๆ ของตัวละคร ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าเรียบเรียง 

การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด โดยใช้ประสบการณ์ของผู้เขียนที่สร้างสรรค์ผ่านหลักการและ

โครงสร้างของการเขียนบทเพื่อนำไปสู่ความเป็นจริง มุมมองที่แตกต่าง นำเสนอถึงอารมณ์ความคิด 

สภาพแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น  

 หลักการในการเขียนบทนั้นไม่ใช่กฏเกณฑ์ที่ตายตัว แต่หลักการคือศาสตร์ของกระบวนการ

ทางความคิดที่ผ่านประสบการณ์ วิเคราะห์ออกมาเป็นโครงสร้าง ซึ่งผู้เขียนที่ขาดประสบการณ์

สามารถใช้ในการศึกษาและนำทางไปสู่การเขียนบทที่ดีได้ ในขณะที่ผู้เขียนบทที่สร้างสรรค์และมี

ประสบการณ์จะใช้หลักการในการเขียนและมองข้ามกฎเกณฑ์ไปสู่รูปแบบของตนเอง ในการเขียน

บทจะมีการนำเสนอเรื่องราวใน 2 ลักษณะ ได้แก่  

 1) การนำเสนอเรื่องราวที่ไม่เคยมีคนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริง เรื่องสมมุติ หรือเรื่องใน

จินตนาการ เรื่องราวเหล่านี้จะนำผู้ชมไปสู่ตัวละคร สังคมและสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ น่าตี่นเต้น 

เรื่องธรรมดาแต่ไม่มีคนเคยรู้ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสำหรับคนไม่รู้หรือแม้แต่เรื่องราว

ธรรมดาที่ทุกคนรู้แต่ถูกนำเสนอในมุมมองที่แตกต่างและไม่เคยมีใครมองเห็นมาก่อนสามารถสร้าง

ความแปลกใหม่ได้  

 2) การนำเสนอความจริงภายในของตัวละครและความคิดที่ซ้อนเร้นของการเล่าเรื่อง ผู้

เขียนบทจะต้องศึกษาจิตใจภายในของตัวละคร สภาพแวดล้อมและเปิดเผยออกมาให้เห็นในความ

เป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นตลกเบาสมองหรือโศกเศร้า ตัวละครจะต้องมีความเป็นมนุษย์ที่ทำให้คนดู

รู้สึกเข้าใจและสามารถสะท้อนให้เห็นสาเหตุของเหตุการณ์ในเรื่องราวที่นำเสนอ (McKee, 1997, 

pp.4-5) 
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 จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเขียนบทนั้นพบว่า การเขียนบทให้สมบูรณ์นั้นผู้เขียนบท

จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ในการเขียนบท 

 1) แนวคิดหลัก (Idea) เป็นเสมือนโครงของเรื่อง ผู้เขียนบทจะต้องจับ หรือดึงเอาข้อมูล

หรือเนื้อหาบางอย่างมาเป็นแกนของเรื่องให้ได้ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย (2552, น.9-13) กล่าวถึง

การหาแนวคิดหลักในการเขียนบทนั้นต้องเกิดจากการฝึกคิดอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ แนวคิดเกิดได้

จากการอ่านหนังสือที่หลายหลายประเภทและการเดินทางไปในที่ที่แตกต่างเพื่อเปิดทัศนะให้กว้าง

ไกล ค้นคว้าและเก็บเกี่ยวข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและจะต้องรู้จักจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นเพื่อถ่ายทอด

ข้อมูลออกมาใน 2 รูปแบบคือ รูปแบบสารคดี (Non Fiction) และรูปแบบบันเทิงคดี (Fiction)  

 2) แก่นเรื่อง (Theme) หรือแนวคิด (Concept) ที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่อง ผู้เขียน

ต้องตั้งประเด็นที่แน่นอนไม่เช่นนั้นเรื่องจะล่องลอย ผู้เขียนจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้ดู

รับรู้อะไร เพื่อจุดประสงค์อะไร สนับสนุนหรือคัดค้านอะไร หรือเพียงแต่ให้ข้อเท็จจริงแล้วเขียนให้

อยู่ในประเด็นที่กำหนด   

 3) การศึกษาค้นคว้า (Researching) แนวคิดหลักเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงาน ผู้เขียน

ควรมีแรงบันดาลใจ (Inspiration) เป็นตัวหนุนให้สามารถพัฒนาแนวคิดหลักไปสู่จุดมุ่งหมายได้ การ

หาข้อมูลเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการเขียนบท ผู้เขียนต้องศึกษาค้นคว้าวิจัย ลงพื้นที่ รวบรวม

ข้อมูล เนื้อหาสาระต่างๆ มาวิเคราะห์และเรียบเรียงประเด็น กำหนดขอบเขตเนื้อหา ให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย (2552, น.30-37) กล่าวว่าการสร้างแรง

บันดาลใจเกิดจากการหาข้อมูล ในการหาข้อมูลเกิดจากการอ่านหนังสือ บทความ และสื่อออนไลน์ 

การอ่านจะต้องอ่านให้ครบถ้วน ให้รู้ทุกแง่มุมให้ลึกซึ้ง แต่การอ่านเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ 

บางครั้งจะต้องหาข้อมูลจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึก จากนั้นจึงรวบรวม

ข้อมูลเป็นข้อมูลอ้างอิง (Refrence) เพื่อใช้ในการเขียนบท 

 สิ่งสำคัญในการเขียนบทนั้นคือเรื่องราว เรื่องราวมีอยู่มากมายแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องที่เหมาะจะ

นำมาเล่าต่อ การเลือกเรื่องมาเขียนนั้นควรผ่านการคิดวิเคราะห์แล้วว่าเรื่องนั้นมีความน่าสนใจ ให้

คุณประโยชน์ เหมาะสมและสำคัญพอ 

 1. องค์ประกอบสำคัญในการเขียนบท  

 การเล่าเรื่องที่ดีมักจะมีโครงสร้างและการเรียบเรียงจัดลำดับเรื่องและความคิดได้อย่าง

กลมกลืน รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2547) กล่าวถึงองค์ประกอบของการเขียนบทประกอบไปด้วย 

เรื่องราว โครงสร้างของบท ฉาก ตัวละคร และบทสนทนา ผสมผสานอย่างลงตัว การที่จะทำอย่าง

นั้นได้ผู้เขียนบทจำเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบของการเขียนบท เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดและ

ปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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 1.1  เรื่อง (story) หมายถึง การเล่าเรื่องของเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมีจุด

เริ่มต้นและดำเนินไปสู่จุดสิ้นสุด เรื่องอาจจะสั้นเพียงไม่กี่นาที หรืออาจยาวนานเป็นปี หรือไม่รู้จบ 

ก็ได้ เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเรื่องจริงหรือแต่งขึ้นก็ได้ เพื่อถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิง 

ให้แก่ผู้รับชม ในการเล่าเรื่องนั้นข้อควรระวัง คือต้องรู้แก่นของเรื่องหรือหัวใจของเรื่อง ประเด็นที่

ต้องการจะสื่อสาร ไม่อย่างนั้นเรื่องที่เล่าจะออกนอกประเด็น ล่องลอยแกว่งไปมาหลายทิศหลายทาง 

  เรื่องเล่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่สร้างความบันเทิงหรือมีผลทางอารมณ์เสมอไป เรื่อง

เกี่ยวกับความดี เรื่องที่ให้แรงบันดาลใจกับผู้คน เห็นชีวิตด้านดีของผู้คนหรือชีวิตด้านดีขององค์กรก็

สำคัญไม่แพ้กัน ลักษณะของเรื่องที่ดีคือเป็นประเด็นใหม่ที่ผู้คนไม่เคยรับรู้มาก่อนและเป็นเรื่องก่อ

ผลกระทบในวงกว้าง ในงานออกแบบนั้นจำเป็นต้องมีการเล่าเรื่องที่ดี โดยเทคนิคที่ช่วยให้การเล่า

เรื่องมีความน่าสนใจได้แก่ 

  -  การสร้างอารมณ์ขัน (Humour) เป็นการใช้มุขตลกช่วยในการนำเสนอ 

  -  การสร้างภาพเหนือจริง (Fantasy) เป็นการสร้างสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้มีตัวตนจริงขึ้น

มา หรือใช้เรื่องราวที่สร้างจากจินตนาการ 

  - การนำความจริงของชีวิตมานำเสนอ (Slice of Life) เป็นการนำบางเสี้ยวของชีวิต

มานำเสนอเป็นเรื่องราว เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมในการชม 

  - การเล่าเรื่องผ่านบุคคล (Presenter) เป็นการนำเสนอเรื่องราวผ่านบุคคลที่เป็นที่

ชื่นชอบหรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการคล้อยตาม 

  -  การสาธติ (Demonstration) เปน็การเลา่เรื่องผา่นการสาธติ หรอืการทดลองใหเ้หน็ 

  - การล้อเลียน (Spoof) เป็นการนำเสนอเรื่องราวผ่านการล้อเลียน เพื่อให้เกิด

การจดจำ 

  - การเปรียบเทียบ (Comparison) การเล่าเรื่องโดยลักษระการเปรียบเทียบเพื่อให้

เห็นความแตกต่างหรือความคล้าย 

  - การอุปมาอุปมัย (Simile) เป็นลักษณะของการเปรียบเปรย เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ  

 1.2  แกน่เรื่อง (Theme) หรอืแนวคดิ (Concept) หมายถงึใจความสำคญัของเรื่องราว

แฝงไปด้วยสาระสำคัญหรือสารที่ผู้เขียนบทต้องการถ่ายทอดไปสู้ผู้ชม แก่นเรื่องประกอบไปด้วย

ประเด็นหลัก (Main Theme) ของเรื่องที่จะนำเสนอ ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรองๆ (Sub 

Theme) อีกก็ได้ แต่ต้องไม่ออกนอกกรอบแนวความคิดหลัก  

   ในการวิเคราะห์แก่นเรื่อง (Theme) และองค์ประกอบของเรื่องราวเพื ่อแสดงให้

เห็นถึงแนวทางในการสร้างเรื่องและช่วยให้เข้าใจถึงวิธีในการเขียนบท โดยจะขอยกตัวอย่างผล

งานการออกแบบภาพเคลื่อนไหวเรื่องแก้วจอมแก่น ตอนเรื่องของเห็ด 
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   เรื่องย่อ ด.ญ.แก้ว เดินไปหาลุงผ่องที่เป็นเพื่อนบ้านกัน พบว่าลุงผ่องกำลังเก็บเห็ด

ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ ด.ญ.แก้ว จึงอาสาช่วยเก็บ ลุงผ่องเตือนว่าระวังจะไปเก็บเห็ดเมาเข้า และ

ได้สอน ด.ญ.แก้ว ให้ดูถึงความแตกต่างระหว่างเห็ดเมากับเห็ดที่รับประทานได้ และโทษของเห็ดเมา

เมื่อรับประทานเข้าไป หลังจากเก็บเห็ดเสร็จ ลุงผ่องและ ด.ญ.แก้ว ก็ได้นำเห็ดมาทำกับข้าวและรับ

ประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย เมื่อ ด.ญ.แก้ว กลับเข้ามาในบ้านก็คุยให้คนในครอบครัวฟัง คุณพ่อจึง

เตือนให้ระมัดระวังเพราะเห็ดเมามีหลายชนิดไม่อยากให้ไปเก็บเห็ดกินเองอีก พี่สาว น้องสาวและ

คุณแม่ของ ด.ญ.แก้ว ได้ฟังที่ ด.ญ.แก้วเล่าก็เกิดความต้องการจะรับประทานเห็ดบ้าง คุณพ่อจึง

เสนอให้เพาะเห็ดฟางในบ้านเพื่อนำมารับประทาน จากน้ันได้อธิบายถึงประโยชน์ของเห็ดฟางและ

วิธีการในการเพาะเห็ดด้วยตัวเอง หลังจากที่ทุกคนได้ฟังก็ตื่นเต้นและทุกคนก็อาสาที่จะลงมือเพาะ

เห็ดฟางกัน 

  

ภาพที่ 3.1 ผลงานภาพเคลื่อนไหวเรื่องแก้วจอมแก่น ตอนเรื่องของเห็ด 

(การ์ตูนแก้วจอมแก่น ตอนที่ 16) 

ที่มา: บีม บีม (2560) 

  จากตัวอย่างเรื่องแก้วจอมแก่น ตอนเรื่องของเห็ด สามารถระบุถึงแก่นเรื่องและองค์

ประกอบของเรื่องราวได้ดังนี้ 

   - ประเด็นหลัก (Main Theme) การเรียนรู้การเพาะเห็ดฟาง 

   -  ประเด็นรอง (Sub Theme) การเรียนรูข้้อมูลของเห็ดเมา 

   -  ตัวละครหลัก (Main Character) ด.ญ.แก้ว 

   -  ความต้องการ (Need) ต้องการรับประทานเห็ด 

   -  การกระทำ (Action) ด.ญ.แก้ว เก็บเห็ดที่เกิดขึ้นเองมารับประทานกับลุงผ่อง 

   -  ความขัดแย้ง (Conflict) พ่อของ ด.ญ.แก้ว ไม่เห็นด้วยเพราะการเก็บเห็ดที ่เกิด

ขึ้นเองตามธรรมชาติมารับประทานอาจจะเป็นอันตรายได้ 
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   - จุดสูงสุดทางอารมณ์ (Climax) พ่อเสนอและชักชวนให้เพาะเห็ดรับประทาน

กันเอง 

   - จุดคลี่คลายเรื่อง (Resolution) สมาชิกในครอบครัวเห็นด้วยและช่วยกันลงมือ

เพาะเห็ด 

 1.3 เคา้โครงเรื่อง (Plot)  เปน็การเขยีนเลา่เรื่องลำดบัเหตกุารณท์ี่เกดิขึ้น ทกุเหตกุารณ์

จะตอ้งสง่เสรมิประเดน็หลกัของเรื่องไดช้ดัเจน ไมใ่หห้ลงประเดน็ ถงึแมว้า่เหตกุารณแ์ละเรื่องราวจะมี

มากมาย แตศ่ลิปะของการสรา้งสรรคเ์รื่องสามารถจดัรปูแบบของเคา้โครงเรื่องได ้ 3 รปูแบบ ดงัที่ 

McKee (1997, pp.67) กลา่วไว ้ สรปุไดว้า่การทำความเขา้ใจการวางเคา้โครงเรื่อง 3 รปูแบบนี้จะมี

ประโยชนต์อ่การวางแผน คดิวธิกีารเลา่เรื่อง และออกแบบตวัละคร 

   - เค้าโครงเรื่องแบบสากล (Archplot) มีรูปแบบการดำเนินเรื่องตามลำดับเวลา

ตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องจนจบเรื่อง มีการเล่าพฤติกรรมและการกระทำแบบสมเหตุ สมผล เหตุการณ์ของ

เรื่องดำเนินไปตามเวลาที่เกิดขึ้นเหมือนชีวิตประจำวัน มีตัวละครหลักในการดำเนินเรื่อง 

   - เค้าโครงเรื่องแบบอิสระ (Miniplot) นิยมใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบย้อนหลัง เพื่อ

เปิดเผนตอนจบหรือบทสรุปของเรื่องราวให้ผู้ชมรับรู้ก่อน เพื่อมุ่งเน้นไปที่การติดตามหาสาเหตุที่เป็น

ที่มาของตอนจบ มักมีตัวละครเป็นกลุ่มคนที่มีนิสัยแตกต่างกันมารวมตัวอยู่ด้วยกันเพื่อกระจาย

ความสำคัญของบท และเปิดโอกาสให้มีการดำเนินเรื่องได้หลากหลายรูปแบบ 

   - เค้าโครงเรื่องแบบไร้แบบแผน (Antiplot) มีการดำเนินเรื่องราวที่มุ่งเน้นในการ

สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ชม มักมีการสร้างความประหลาดในให้ผู้ชมอยู่ตลอดเวลา จึงมักมีการ

เล่าเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่เรียงตามลำดับเวลา เหตุการณ์ของเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ หรือ

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น   

 1.4 เรื่องย่อ (Synopsis) การเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบอย่างย่อ มีใจความสำคัญชัดเจน 

เล่าตัวละครและเหตุการณ์เพื่อสรุปว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ฯลฯ มักเขียนเป็น 3 

ย่อหน้าเหมือนการเขียนเรียงความ ได้แก่ การนำเรื่อง เนื้อเรื่อง สรุป โดยยึดเนื้อหาจากเค้าโครง

เรื่อง (Plot) และสามารถพัฒนาขยายเป็นโครงเรื่องขยาย (Treatment) 

 1.5 ตัวละคร (Character) มีหน้าที่ดำเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสิ้นสุดของ

เรื่อง ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ การสร้างตัวละครขึ้นมา

ต้องคำนึงถึงภูมิหลังพื้นฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ของ

ตัวละครนั้นๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวละครหลัก และตัวละครประกอบ ทุกตัวละครจะต้องมีส่งผล

ต่อเหตุการณ์นั้นๆ มากน้อยตามแต่บทที่เขียนไว ้

 1.6 โครงเรื่องขยาย (Treatment) เป็นการขยายเรื่องจากเรื่องย่อตั้งแต่การเปิดเรื่อง 

การดำเนินเรื่อง ไปจนถึงการปิดเรื่อง การเขียนโครงเรื่องประกอบไปด้วยบทบรรยาย บทพรรณา 
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บทสนทนาซึ่งเป็นถ้อยคำที่ใช้โต้ตอบของตัวละคร ใช้ในการดำเนินเรื่อง สื่อสารอารมณ์ ซึ่งผลงานที่ดี

นั้นควรสื่อความหมายด้วยภาพมากกว่าคำพูด แต่อาจใช้ถ้อยคำมาช่วยเสริมหรือสื่ออารมณ์ให้ดูดีขึ้น 

 2. โครงสร้างของบท 

 การเขียนบทโดยทั่วไปมักจะมีโครงสร้างบทแบบ 3 องก์ (Three Act Structure) ซึ่งจะ

แบ่งช่วงของการเล่าเรื่องเป็น 3 ช่วง ดังที่ นิวัฒน์ ศรีสัมมาชีพ (2552, น. 30) กล่าวถึงโครงสร้าง

แบบ 3 องก์ สรุปได้ดังนี้ 

  1)  ช่วงเริ่มเรื่อง (Beginning) เป็นช่วงของการเปิดเรื่อง แนะนำเรื่องราว ซึ่งจะมี

ความยาวประมาณร้อยละ 15-25 ของความยาวเรื่อง 

  2) ช่วงดำเนินเรื่อง (Developing) เป็นช่วงของเนื้อเรื่อง เล่าผ่านเหตุการณ์เดียว

หรือหลายเหตุการณ์ เนื้อเรื่องจะมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะมีความยาวประมาณร้อยละ 50-70 

ของความยาวเรื่อง 

  3) ช่วงสรุป (Ending) จุดจบของเรื่องอาจจบลงแบบสมหวัง (Happy Ending) 

ทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจ หรือจบลงแบบผิดหวัง (Sad Ending) ทำให้รู้สึกสะเทือนใจ ซึ่งช่วงสรุปจะมี

ความยาวประมาณร้อยละ 15-25 ของความยาวเรื่อง 

  

ภาพที่ 3.2 โครงสรา้งบทแบบ 3 องก ์(Three Act Structure) 

ที่มา: นิวัฒน์ ศรีสัมมาชีพ (2552, น. 30) 

 การเขียนบทมักมีจุดหักเหหลักที่ชัดเจนควบคู่ไปกับโครงสร้างเรื่องที่แข็งแรง จุดหักเห

หลักจะทำหน้าที่ผลักดันเรื่องราวให้ดำเนินไปข้างหน้า อันนำไปสู่การพลิกผันเรื่องไปสู่ทิศทางใหม่ 

ไปจนถึงบทสรุป จากจุดหักเหทำให้เกิดเป็นโครงสร้างแบบ 3 องก์ 
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ตารางที่ 3.1 องค์ประกอบของโครงสร้างแบบ 3 องก์ 

ที่มา: รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2547, น.25) 

 จากตารางองค์ประกอบของโครงสร้างแบบ 3 องก์ รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2547, น.

25) ได้อธิบายถึงรายละเอียดไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  1) องก์ 1 การเปิดเรื่อง (Set Up) เป็นส่วนแรกของการเริ่มต้นเรื่องจนถึงจุดหักเห

จุดแรกของเรื่อง หน้าที่หลักขององก์ที่ 1 คือการปูพื้นเรื่อง การแนะนำตัวละครให้ผู ้ชมทราบว่าเป็น

เรื่องอะไร เกี่ยวกับใคร ต้องมีการดำเนินเรื่องให้กระชับเพื่อนำผู้ชมไปสู่จุดหักเหหลักจุดแรกของเรื่อง 

ที่จะบอกถึงข้อขัดแย้งและอุปสรรคอันเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดผลตามมาในองก์ถัดไป ทำให้ผู้ชม

เกิดความสนใจที่จะติดตามต่อไป 

  2) องก์ 2 ความขัดแย้งหรือเผชิญหน้า (Confrontation) เป็นส่วนของเนื้อเรื่องตอน

กลางเรื่องที่เริ่มต้นจากตอนท้ายขององก์ที่ 1 ไปจนถึงจุดหักเหจุดที่สอง เป็นช่วงของการเผชิญหน้า

กับอุปสรรคและข้อขัดแย้งที่ต้องการการแก้ไขหรือเอาชนะหรืออาจจะพ่ายแพ้ หรืออาจเป็นการเล่า

เรื่องต่างๆ  

  3) องก์ 3 การคลี ่คลายปัญหา (Resolution) เป็นช่วงจบของเรื่อง เริ่มจากจุดหักเห

จุดที่สองในตอนท้ายขององก์ที่ 2 ไปจนกระทั่งจบเรื่อง โดยมีการคลี่คลายปัญหา การแก้ไข การสรุป

ประเด็นสำคัญของเรื่องราว 

ช่วงเริ่มเรื่อง (Beginning) ช่วงดำเนินเรื่อง (Developing) ช่วงสรุป (Ending)

องก์ 1 

การเปิดเรื่อง 

(Set Up) 

นาทีที่.................................. 

จุดหักเหหลัก 1 

(Major Plot Point 1) 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………….

องก์ 2 

ความขัดแย้ง หรือเผชิญหน้า 

(Confontation) 

นาทีที่.................................. 

จุดหักเหหลัก 2 

(Major Plot Point 1) 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………….

องก์ 3 

การคลี่คลายปัญหา 

(Resolution) 

นาทีที่.................................. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………….
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 ลำดับการพัฒนาของเรื่องราวตามโครงสร้างบทแบบ 3 องก์ ช่วยให้ผู้ชมมีอารมณ์คล้อย

ตามและติดตามชมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเรื่อง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นรูปแบบการดำเนินเรื่องในรูป

แบบกราฟดังภาพที่ 3.3 มีการเริ่มเรื่องในองก์ 1 จากนั้นเกิดจุดหักเหหลักจุดที่หนึ่งที่นำไปสู่ความขัด

แย้ง (Conflict) ในองก์ 2 ซึ่งจะพัฒนาเรื่องให้ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ จนมาถึงจุดหักเหจุดที่สองที่

จะกลายเป็นจุดสูงสุดทางอารมณ์ (Climax) ผลักดันไปสู่จุดคลี่คลายเรื่อง (Resolution) ในองก์ 3 

ทำให้เรื่องราวจบลง 

  

ภาพที่ 3.3 การพฒันาเรื่องราวของโครงสรา้งแบบ 3 องก ์

(Plot Diagram and Narrative Arc) 

ที่มา: Docimo, K. and Lupiani, N. (2016) 

 จากภาพจะเห็นการพัฒนาเรื่องราวของโครงสร้างแบบ 3 องก์ ได้แก่ 

  1) แนะนำ (Exposition) เป็นการแนะนำเหตุการณ์ สถานการณ์ สถานที่ ตัวละครสิ่ง

แวดล้อม และเวลา 

  2) ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นปัญหาหลักที่ผลักดันเรื่องราว ซึ่งมักเป็นเป้าหมาย

หลักให้เกิดการกระทำและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือเอาชนะปัญหา 

  3) การกระทำที่เพิ่มขึ้น (Rising Action) การกระทำที่เพิ่มขึ้นของเรื่องราวคือ

เหตุการณ์ทั้งหมดที่นำไปสู่จุดวิกฤตสูงสุด รวมถึงการพัฒนาตัวละครและเหตุการณ์ 

  4) จุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เป็นช่วงเผชิญหน้ากับปัญหาครั้งสุดท้ายที่ถูกบีบกดดัน

สูงสุด ทำให้มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด 

  5) การกระทำที่ลดลงขึ้น (Falling Action) การกระทำที่ลดลงคือเหตุการณ์ทุกอย่าง

ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากจุดวิกฤตสูงสุด 
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  6) ผลสรุป (Resolution) คือทางออก ข้อสรุปที่ทำให้เกิดความกระจ่าง ในบางเรื่อง

อาจไม่มีบทสรุปเพื่อให้ผู้ชมนำกลับไปคิดเอง 

 3. คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบท 

 3.1  สคริปต์ (Script) คือ บทซึ่งอาจจะเขียนขึ้นมาใหม่หรือดัดแปลงมาจากวรรณกรรม  

นวนิยาย   เรื่องสั้น  เป็นการจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องให้ออกมาในแต่ละฉาก พร้อมทั้งกำหนด

มุมกล้อง เทคนิคพิเศษ รวมถึงระยะเวลา 

 3.2  ช็อต (Shot) คือ การบันทึกภาพในแต่ละครั้งที่มีช่วงเวลาที่ต่อเนื่องโดยไม่หยุด  

 3.2  ฉากหรือซีน (Scene) ในทางการถ่ายทำหมายถึงสถานที่ หรือฉากที่จัดขึ้นหรือ

ดัดแปลงขึ้นเพื่อใช้ในการถ่ายทำ ในการประกอบเรื่อง ซีนเป็นหน่วยย่อยของเรื่องเล่าด้วยภาพซึ่ง

ประกอบด้วยช็อตที่เกิดขึ้นในสถานที่เดียวกัน 

 3.3 ซีเควนซ์ (Sequence) คือ ตอนหรือช่วงเหตุการณ์หนึ่งของการเล่าเรื่องซึ่งเกิดจาก

ซีนหลายๆ ซีนมารวมกันโดยมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่บอกให้เข้าใจเรื่องราวในช่วงเวลาหรือ   

เหตุการณ์หนึ่งๆ อาจประกอบด้วยซีนเพียงซีนเดียว หรือเกิดจากซีนหลายๆ ซีนมาประกอบดัน 

 ปัจจัยในการเขียนบทที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระ เรื่องราว ความคิด ตัวละคร และรูปแบบ

การนำเสนอหรือการเล่าเรื่อง สิ่งสำคัญคือการจะทำอย่างไรเพื่อให้การดำเนินเรื่องราวเป็นไปอย่าง

น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นเรื่องเดิมที่คนทั่วไปรู้หรือเป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่ ถ้า

การเล่าเรื่องเป็นอะไรที่เหมือนเดิม น่าเบื่อและคาดเดาได้ แม้เรื่องราวจะดีแค่ไหนก็ตามก็จะขาด

ความน่าสนใจ ในทางตรงข้ามหากใช้รูปแบบการเล่าเรื่องและเนื้อหาสาระที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว

เอง มีความคิดริเริ่มไม่เหมือนใคร มีการนำเสนอเนื้อหาสาระที่ไม่มีใครเสนอมาก่อน รวมเข้ากับวิธี

การเล่าเรื่องที่น่าสนใจ รวมกันได้อย่างเหมาะสมและกลมกลืน ก็สามารถทำให้เรื่องราวเกิดความ  

น่าสนใจและน่าประทับใจขึ้นได้ 

  

การออกแบบตัวละคร 

 ตวัละคร (Charecter) มีบทบาทสำคญัมากในการนำพาบทไปสู่จดุมุ่งหมายที่วางไว ้  ตัวละคร

เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้ชมได้ผ่อนคลายจากโลกแห่งความเป็นจริง ทำให้สามารถรับรู้และเข้าใจเรื่องที่

ต้องการจะสื่อได้อย่างรวดเร็ว การออกแบบตัวละครที่มีเอกลักษณ์มีองค์ประกอบมาจากการกำหนด

บุคลิกลักษณะนิสัยเฉพาะ ส่วนเด่น ส่วนด้อย และการสร้างรูปลักษณ์ รูปร่าง หน้าตา สัดส่วนที่ไม่
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เหมือนใคร ลักษณะของตัวละครแต่ละตัวควรมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทาง

กายภาพ ซึ่งในการออกแบบนั้นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะและการออกแบบ ทฤษฎีสี 

พื้นฐานการวาดเส้น การใช้รูปทรงพื้นฐานในการออกแบบ จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และทักษะ

เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาจนกลายเป็นตัวละครที่ประสบความสำเร็จได้ โดยหลักการในการ

ออกแบบตัวละครให้น่าสนใจมีหลักการดังที่ ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส (2559, น.182) กล่าวไว้สรุปได้

ดังนี้ 

 - มีเอกลักษณ์ มีรูปแบบลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง เป็นที่น่าสนใจและน่าจดจำ 

 - มีบุคลิก ท่าทาง การเคลื่อนไหวที่โดดเด่น มีลักษณะเฉพาะตัว 

 - มีรูปร่าง สีสัน และมีสัญลักษณ์ที่จดจำได้ง่าย 

 - มีการแสดงอารมณ์ชัดเจน ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่นำเสนอ 

 1. แนวคิดการออกแบบตัวละคร 

 แนวความคิดในการออกแบบตัวละครเกิดขึ้นจากการวิจัยวิเคราะห์และการประเมิน

ผล (Research and Evalute) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและทำความเข้าใจในบท ทำความเข้าใจ

เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายว่าผู้รับชมคือกลุ่มไหน ออกแบบตัวละครเพื่อจุดมุ่งหมายอะไร และหา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบลักษณะของตัวละครให้ครบทุกแง่มุม เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะ

ของการออกแบบตัวละครที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ จาก

นั้นจึงหาแรงบันดาลใจหรือจินตนาการ มโนภาพที่มาจากความคิด ซึ่งอาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือสิ่ง

รอบๆ ตัวนำมาเป็นโครงสร้างความคิดว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 

 2. องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบตัวละคร 

  การออกแบบตัวละครคือการจัดองค์ประกอบเข้าด้วยกันที่สามารถสื่อถึงบุคลิกของตัว

ละคร รูปร่าง รูปทรง ขนาดและสัดส่วนของตัวละครจะเป็นตัวที่สร้างความแตกต่าง และลักษณะ

ที่โดดเด่นของตัวละครได้ เช่น ตัวเล็กหัวโต ตัวสูงแขนขายาว เป็นต้น การออกแบบตัวละครขึ้น

กับองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 2.1 ขนาด (Size) ขนาดมีความสำคัญในแง่ของการสร้างความแตกต่างและเป็นการ

เปรียบเทียบ ซึ่งจะให้ความรู้สึกต่อตัวละครแตกต่างกัน ขนาดที่ใหญ่ให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรง 

มั่นคงและมีอำนาจ ในขณะที่ขนาดเล็กให้ความรู้สึกถึงน้ำหนักที่น้อยกว่า ความอ่อนแอ แต่ในขณะ

เดียวกันก็ให้ความรู้สึกถึงความแคล่วคล่องว่องไวกว่า  
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ภาพที่ 3.4 ภาพเปรยีบเทยีบขนาดของตวัละคร 

(Lio and Stitch Size Comparison Chart) 

ที่มา: Oliver, J.G. (2010) 

 2.2 รูปร่าง (Shape)  สิ่งสำคัญในการออกแบบตัวละครมาจากรูปร่างเครื่องแต่งกาย 

ท่าทางที่สื่อถึงบุคลิกทัศนคติของตัวละคร ซึ่งสะท้อนมาจากรูปร่างที่ใช้ในการออกแบบ ส่วน

ประกอบของตัวละครส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบจากรูปร่างพื้นฐาน และอีกส่วนได้รับการออกแบบ

มาจากรูปร่างอิสระ ทำให้สามารถจำแนกรูปร่างและรูปทรงในการออกแบบตัวละครเป็น 2 แบบ คือ  

  1) รูปร่างพื้นฐาน คือรูปร่างและรูปทรงแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน มีโครงสร้างที่แน่นอน 

ได้แก่ วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เป็นต้น  

  2) รูปร่างอิสระ คือรูปร่างและรูปทรงที่ไม่มีโครงสร้างและแบบแผนที่แน่นอน ได้แก่ 

ก้อนเมฆ ก้อนหิน ดิน หยดน้ำ เป็นต้น 

 ในการออกแบบตัวละคร นักออกแบบจะให้ความสําคัญกับรูปร่างพื้นฐานมากกว่ารูปร่าง

ที่ไม่มีโครงสร้างเพราะสะดวกต่อการใช้งาน ทำให้จดจำได้ง่าย และสามารถสื่อบุคลิกตัวละครออก

มาได้อย่างชัดเจน ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบของตัวละครจะเห็นว่ามีตัวละครมากมายที่มี

โครงสร้างมาจากสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม  รูปร่างที่นำมาใช้มักมีความหมายที่สะท้อนความ

รู้สึกต่อผู้ชม บางตัวละครที่มีโครงสร้างจากวงกลมขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม น่ากอด น่ารัก  ดู

มีความสุข หรืออาจให้ความรู้สึกว่าเชื่องช้า อืดอาดได้ ตัวละครที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ให้ความ

รู้สึกถึงความแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ แต่ในบางครั้งก็ให้ความรู้สึกถึงความโง่เขลาได้ ตัวละครที่มี

โครงสร้างจากสามเหลี่ยมให้ความรู้สึกว่าฉลาด กระตือรือร้น และในบางครั้งก็ให้ความรู้สึกชั่วร้าย
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และก้าวร้าว ในการออกแบบจะต้องศึกษาความหมายและการสะท้อนความรู้สึกจากโครงสร้างต่างๆ 

ก่อนที่จะนำมาออกแบบตัวละคร 

 การฝึกสร้างสรรค์ตัวละครจากรูปร่างพื้นฐาน ควรเริ่มจากการมองภาพต่างๆ เช่น บุคคล 

สัตว์ สิ่งของ พืช หรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะเรขาคณิต จากนั้นทดลองแยกองค์ประกอบโดยใช้การ

เพิ่มและการลดสัดส่วน จากนั้นนําองค์ประกอบพื้นฐานที่ได้มาผสมผสานเข้ากับจินตนาการเพื่อนำ

มาเป็นมาเป็นโครงสร้างและกําหนดรูปแบบลักษณะตัวละคร 

  

ภาพที่ 3.5 ตวัละครที่มโีครงสรา้งจากรปูรา่งพื้นฐาน 

(10 Character Design) 

ที่มา: Game Design Trinity College (n.d.) 

  

ภาพที่ 3.6 ภาพแสดงโครงสรา้งของตวัละคร 

(Aladdin Character Line Up with Basic Shapes of Principal Characters) 

ที่มา: KCAD (n.d.) 
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ภาพที่ 3.7 ภาพแบบรา่งตวัละครที่มโีครงสรา้งแบบอสิระ 

(Aladdin Character Line Up with Basic Shapes of Principal Characters) 

ที่มา: KCAD (n.d.)

 2.3 สัดส่วน (Proportion) ในการกำหนดสัดส่วนความสูง ความสมจริงของตัวละคร

ขึ้นกับอายุของกลุ่มผู้รับชม สัดส่วนที่ดูผิดเพี้ยนไปจากความจริง มีสัดส่วนความสูงน้อย ภาพที่ออก

มาจะเหมาะกับกลุ่มผู้ชมที่มีอายุน้อย และเมื่อเพิ่มสัดส่วนความสูงและความเหมือนจริงของภาพเพิ่ม

มากขึ้นก็จะเหมาะกับกลุ่มผู้ชมที่มีอายุสูงขึ้น 

  

ภาพที่ 3.8 การแบง่สดัสว่นในการวาดตวัละคร 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ก) 
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ภาพที่ 3.9 ตวัอยา่งการวาดตวัละครดว้ยสดัสว่นตา่งๆ 

(2 to 9 Heads - My likes about anime anatomy) 

ที่มา: Rika-Dona (n.d.) 

  

ภาพที่ 3.10 ตวัอยา่งการออกแบบตวัละครในสดัสว่นตา่งๆ  

(Body Proportions: from Idealism to Superdeform Chibi) 

ที่มา: Gwennafran (2015) 
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ภาพที่ 3.11 การเปรยีบเทยีบสดัสว่นตวัละครจากกลุ่มเปา้หมายที่แตกตา่งกนั 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ข) 

 3. คุณลักษณะที่ดีของการออกแบบตัวละคร 
  3.1  ออกแบบตัวละครด้วยลายเส้นที่มีเอกลักษณ์ ลายเส้นที่ใช้ในการออกแบบตัว
ละครสามารถสะท้อนความรู้สึกต่างๆ ของผู้ชมได้ เส้นโค้งนุ่มนวลมีน้ำหนักช่วยให้ตัวละครดูเป็น
มิตร อบอุ่น น่ารัก ดูแล้วสบายใจ ถ้าเส้นที่แข็งเป็นขีดหยักไม่สม่ำเสมอก็จะให้ความรู้สึกรุนแรง 
น่ากลัวดูไม่เป็นมิตร  การใช้เส้นที่แตกต่างกันช่วยสร้างเอกลักษณ์และสื่อสารอารมณ์ของตัวละคร
ได้ 
  3.2 การแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก คือการถ่ายทอดอารมณ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้สึกคล้อยตาม เช่น อารมณ์โกรธ เศร้า ตลก ยิ้ม เป็นต้น โดยการจะทำให้ตัวละครสื่อสาร
อารมณ์ออกมาอย่างน่าสนใจเกิดจากการสร้างท่าทางการแสดงออกหรือการแสดงออกทาง
หน้าตาให้ดูเกินกว่าความเป็นจริง ช่วยเน้นให้ตัวละครมีความชัดเจนไม่คลุมเครือ 

  

ภาพที่ 3.12 ตวัละครแสดงทา่ทางหดหู่แบบเกนิจรงิ  

(Exaggeration) 

ที่มา: Zord189 (2017) 
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   ใบหน้าของตัวละครนั้นเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารอารมณ์ ในใบหน้าประกอบ

ด้วยอวัยวะต่างๆ เช่น คิ้ว ตา จมูก ปาก แต่ละองค์ประกอบมักมีบทบาทที่สัมพันธ์กันในการแสดง

ความรู้สึกต่างๆ สามารถดูได้จากตัวอย่างในภาพที่ 3.15 

  

ภาพที่ 3.13 การแสดงอารมณผ์า่นองคป์ระกอบของใบหนา้ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ค) 



 105

  

ภาพที่ 3.13 การแสดงอารมณผ์า่นองคป์ระกอบของใบหนา้ (ตอ่) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ค) 

   การแสดงออกทางตาสามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกให้เห็นได้ชัดเจน เพราะรูป

ทรงของตานั้นสามารถแสดงออกผ่านทางลายเส้นได้มากมายอีกทั้งยังสามารถสร้างให้เป็นจุดเด่น

ของใบหน้าได้อีกด้วย ส่วนจมูกมีรูปแบบไม่หลากหลายนัก จมูกมีการแสดงออกทางอารมณ์น้อยกว่า
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ดวงตาและปาก ส่วนใหญ่การออกแบบตัวละครจะไม่เน้นส่วนจมูกมากนัก เพียงแต่บ่งบอกถึงชนชาติ

และเชื้อชาติมากกว่า ส่วนปากสามารถแสดงออกทางอารมณ์ออกมาได้อย่างชัดเจนพอกับดวงตา 

การวาดปากเพียงเส้นเดียวก็สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ของตัวละครออกมาได้ เช่น เส้นปาดโค้ง

คว่ำ ให้ความรุ้สึกโกรธ บึ้งตึง กลุ้มใจ หรือเส้นโค้งหงาย ให้ความรู้สึกมีความสุข อารมณ์ดี 

  

ภาพที่ 3.14 ใบหนา้ตวัละครที่แสดงอารมณด์ใีจ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฅ) 

  

ภาพที่ 3.15 ใบหนา้ตวัละครที่แสดงอารมณเ์สยีใจ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฆ) 

  

ภาพที่ 3.16 ใบหนา้ตวัละครที่แสดงอารมณไ์มพ่อใจ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ง) 
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   การออกแบบตัวละครควรบ่งบอกถึงบุคลิกทั้งจุดเด่นและจุดด้อย และต้องดึงความ

สนใจสำหรับผู้พบเห็น ตัวละครจะต้องมีความแตกต่างเมื่อมองเห็นในคร้ังแรก  

 4. การใช้สีในการออกแบบตัวละคร  

  การใช้สีช่วยสื่อสารและอธิบายบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครได้ สีเป็นส่วนประกอบที่

มีความสําคัญและค่อนข้างจะมีบทบาทโดดเด่น สามารถรับรู้ได้รวดเร็ว สีสามารถทําให้ผู้พบเห็นเกิด

อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ 

  ในการเลือกใช้สีในการออกแบบนั้นมีทฤษฎีมากมาย ในการใช้สีไม่ว่าจะมีลักษณะที่ตัด

กัน หรือสีที่มีความกลมกลืน นักออกแบบจำเป็นต้องศึกษาลักษณะของสีที่มีผลต่อการรับรู้ทาง

จิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้เชิงบวกที่ผู้ชมได้รับเมื่อเห็นสีเหล่านั้น ควรศึกษาความหมาย

ของสีในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสำหรับการเลือกสีที่สอดคล้องกับมุมมองของวัฒนธรมดังกล่าว 

  1)  สีแดง ให้ความรู้สึกถึงพลังงาน ความเร็ว กระตื อรือร้น ตื่นเต้ น รุนแรง กล้าหาญ  

มีอำนาจ น่าหลงใหล ความเข้มแข็งและมุ่งมั่น 

  2)  สีทอง ให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง คุณค่า ความทรง

ภูมิปัญญา ความเมมตา ความรัก ความหลงใหล การมองโลกในแง่บวก และความเป็นชาย 

  3)  สีส้ม ให้ความรู้สึกถึงการมองโลกในแง่ดี กระตือรือร้น ร่าเริง มั่นใจในตัวเอง     

เข้ากับคนอื่นง่าย เป็นอิสระ มีสีสัน การผจญภัย ไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ อบอุ่นใจดี      

เป็นกันเองและไม่เป็นทางการ 

  4) สีเหลือง ให้ความรู้สึกถึงการมองโลกในแง่ดี ร่าเริง กระตือรือร้น สนุกสนาน

อารมณ์ขัน ความมั่นใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความท้าทาย ความสามารถทางวิชาการ

ภูมิปัญญาและเหตุผล 

  5) สีม่วง ให้ความรู้สึก แปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ มนุษยธรรม ความเสียสละ    

ไร้ขีดจำกัด ลึกลับ จินตนาการและอนาคต 

  6)  สีน้ําเงิน ให้ความรู้สึกถึงความจงรักภักดี ความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์สุจริต       

ใจกว้าง ความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ การอนุรักษ์ ความเพียร การดูแลเอาใจใส่ ความห่วงใย

อุดมคติ เป็นระเบียบ มีอำนาจ ความจงรักภักดี การไตร่ตรองและความสงบ 

  7) สีชมพู ให้ความรู้สึกถึงความรัก ความเมตตา ความเข้าใจ การหล่อเลี้ยงความรัก

ความอบอุ่น ความหวัง ความสงบ ความอ่อนหวาน ความไร้เดียงสา และพลังงานของผู้หญิง 

  8) สีเขียว ให้ความรู้สึกถึงการเจริญเติบโต ความมีชีวิตชีวา การฟื้นฟู การพึ่งพา

ตนเอง ความน่าเชื่อถือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความฉลาดอารมณ์ ความสมดุล ความสงบ คนรัก

ธรรมชาติและครอบครัว ใจกว้าง จงรักภักดี  มีจริยธรรม 
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 สีที่มีลักษณะแตกต่างกันย่อมให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ดังที่ สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ 
(2557, น.130) ศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของสีในงานออกแบบโดยใช้ทฤษฎี Color Image Scale 
โดยชิเกนโนบุ โคบายาชิ พบว่าการใช้สีสามารถแสดงออกทางอารมณ์ สื่อสารภาพลักษณ์ได้ชัดเจน
และง่ายต่อการจดจำ สีถือเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดผู้ใช้งานให้เกิดอารมณ์และตอบสนองกับการ
สื่อสารบุคลิก สามารถสร้างความประทับใจได้อย่างดี การเลือกใช้คู่สีควรคำนึงถึงสิ่งที่ต้องการ
สื่อสารให้เหมาะสม ต้องคำนึงถึงแนวความคิดและการสื่อความหมายของสีที่เลือกใช้ จากนั้นจึง
เลือกค่าน้ำหนักความเข้มของสี น้ำหนักของสีมีอิทธิพลต่อความมืดและสว่าง ซึ่งทำให้อารมณ์ของ
งานมีความแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นนักหนักอ่อน (Soft) และน้ำหนักเข้ม (Hard) 

  

ภาพที่ 3.17 คา่นำ้หนกัสจีากนำ้หนกัออ่นไปสู่นำ้หนกัเขม้ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560จ) 

  

ภาพที่ 3.18 ตวัละครใชส้แีดงเปน็หลกัแสดงถงึพลงังาน ความเรว็ ความเขม้แขง็ 

(Mr.Incredible) 

ที่มา: Desert-Croc (2017) 

https://desert-croc.deviantart.com/
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 ในการออกแบบตัวละครไม่ควรใส่รายละเอียดและใช้จำนวนสีมากเกินไปจนดูน่าอึดอัดและ

ไร้รสนิยม สีที่นิยมนำมาใช้ในการออกแบบตัวละครนั้นนิยมใช้โครงสีเอกรงค์ (Monochrome) ดังที่ 

ชวลิต ดวงอุทา (2552, น.103) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบคาแรคเตอร์ในงานโฆษณาที่ส่งผลต่อ

การจดจำสินค้าของผู้บริโภค ได้อภิปรายเรื่องของการใช้สีในการออกแบบตัวละครว่าการออกแบบ

ตัวละครนิยมใช้โครงสีเอกรงค์ คือมีเนื้อสี (Hue) เดียว แต่ให้ความแตกต่างด้วยน้ำหนักสี (Value) 

เลือกแค่สีเดียวแล้วนำมาผสมขาว ผสมดำ หรือปรับค่าความสว่างเพื่อปรับเปลี่ยนน้ำหนักสี อย่างไร

ก็ตามนักออกแบบควรเลือกใช้สีอย่างมีเหตุและผล จะช่วยทำให้ตัวละครดูดีและมีเสน่ห์ขึ้นได ้

 5. การออกแบบข้อมูลพื้นฐานของตัวละคร  

  การออกแบบตัวละครต้องออกแบบให้มีเอกลักษณ์ มีบุคลิกภาพชัดเจน โดยบุคลิกภาพ

ของตัวละครแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ บุคลิกภาพแบบจำลองและบุคลิกภาพเฉพาะตัว 

  1)  บุคลิกภาพแบบจำลอง หมายถึงบุคลิกลักษณะทั่วไป ซึ่งอาจจะไม่เป็นจริง ใน

ขณะที่คนอื่นๆ มักคาดเดาว่าคนในบุคลิกแบบนั้นจะมีนิสัย อาชีพ อย่างไร นั่นคือการประเมินตัว

ละครที่เห็นจากบุคลิกภาพภายนอก เช่น คนที่ใส่แว่นหนาๆ มักจะเป็นพวกหนอนหนังสือ เป็นต้น 

  2)  บุคลิกภาพเฉพาะตัว หมายถึงบุคลิกภาพพิเศษเฉพาะตัวของตัวละคร ซึ่งควร

มีเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้ผู้ชมสนใจ จดจำและชวนให้ติดตาม เช่น ตัวละครคนแคระทั้งเจ็ดใน

ภาพยนตร์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องสโนว์ไวท์แต่ละตัวจะมีบุคลิกที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยสร้าง

สีสันให้กับเรื่องได้ 

  หลักพื้นฐานสำคัญในการออกแบบตัวละครมีหลักการ 2 เรื่อง คือข้อมูลพื้นฐานของตัว

ละครและรูปแบบในการออกแบบตัวละคร สำหรับข้อมูลพื้นฐานของตัวละครเป็นสิ่งที่สำคัญ

มากๆ สำหรับการออกแบบ โดยข้อมูลหลักๆ มี 7 หัวข้อ ดังนี้ 

  1)  ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ อายุ เพศ ส่วนสูง สีผิว ผม ตา และจุดสังเกตสำคัญ 

เช่น ใส่หมวกอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น 

  2)  บุคลิกภาพ  เป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นคนอย่างไร นิสัยอย่างไร เช่น เป็นคนอารมณ์ดี

ตลอดเวลา หรือซึมเศร้าเก็บตัว มีความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นการบอกบุคลิกภาพเฉพาะตัวของตัวละคร 

  3) บทบาท เป็นการบ่งบอกบทบาทหลักๆ ของตัวละครในเรื่อง 

  4) ภูมิลำเนา เป็นการบอกรากเหง้าของตัวละครว่ามาจากไหน อาศัยอยู่ที่ไหน 

  5) ภูมิหลัง เป็นการบอกถึงภูมิหลังของตัวละคร เช่น เคยทำอะไรมาบ้าง  

  6)  พลัง มีพลังพิเศษหรือความสามารถพิเศษอะไรบ้าง 

  7) สังคม บอกถึงสังคมและคนรอบข้างของตัวละคร  
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  การกำหนดข้อมูลพื้นฐานของตัวละครนั้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการออกแบบรูปแบบ

ของตัวละครว่าจะนำเสนอออกมาในรูปแบบไหน เช่น รูปแบบจริงจัง รูปแบบน่ารัก จะใช้ลายเส้น

แบบไหน จะมีสีสันที่ดูสดใสหรือดูเขร่งขรึม ซึ่งการออกแบบรูปแบบของตัวละครต้องคำนึงถึงเนื้อ

เรื่องและกลุ่มผู้รับชมเป็นสำคัญอีกด้วย 

การออกแบบบทภาพ 

 บทภาพ (Story Board) เป็นบทประเภทหนึ่งที่อธิบายด้วยภาพให้เห็นความต่อเนื่องตลอด

ทั้งเรื่อง มีคำอธิบายประกอบภาพ คำอธิบายเสียงต่างๆ เช่น เสียงดนตรี เสียงประกอบฉาก และ

เสียงพูด เป็นต้น บทภาพถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างผลงานหรือใช้เป็นวิธีการคาด

คะเนภาพล่วงหน้า (Previsualizing) ดังที่ สุรพงษ์ เวชสุวรรณมณี (2550, น.29) กล่าวถึงบทภาพ 

ว่าเป็นภาพประกอบเรื่องราวในแต่ละฉากอย่างละเอียดโดยมีการกำหนดเสียงพูด เสียงประกอบ 

เวลาในการแสดงที่แน่นอนทั้งหมด รวมทั้งการกำหนดฉากหลังทั้งหมดจนจบเรื่อง  

 บทภาพมีความสำคัญมากในการวางแผนการทำงาน ทำให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้

เกิดความเข้าใจตรงกันของผู้ร่วมงาน จุดประสงค์ของบทภาพคือเพื่อการเล่าเรื่อง ลำดับเรื่อง การ

กำหนดมุมกล้อง ภาพไม่จำเป็นต้องละเอียดมาก แค่บอกองค์ประกอบสำคัญได้ ตำแหน่งตัวละครที่

สัมพันธ์กับฉากและตัวละครอื่นๆ การสร้างบทภาพทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นได้ในแต่ละเฟรมสามารถ

ดำเนินการผลิตผลงานได้ง่ายขึ้น ธรรมปพน ลีอำนวยโชค (2550, น.33) กล่าวถึงบทภาพ ว่าเป็นสิ่ง

ที่สำคัญมากในการสร้างภาพยนตร์และการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยเฉพาะงานที่มีขนาดใหญ่ เปน็

ตวักำหนดใหท้กุคนเขา้ใจเนื้อเรื่องในทศิทางเดยีวกนัทำใหง้า่ยตอ่การผลติ โดยวอลต ์ดสินยี ์สตดูโิอ ได้

นำบทภาพ (Story Board) มาใช้กับการผลิตภาพยนตร์ภาพเคลื่อนไหวเป็นบริษัทแรก มีการเขียน

ภาพเหตุการณ์ของเรื่องเรียงติดต่อกันบนบอร์ด เพื่อให้ทีมงานเข้าใจและมองเห็นเรื่องราวล่วงหน้าได้

ก่อนลงมือสร้างสรรค์งาน ส่วนใหญ่บทภาพจะมีเลขที่ลำดับช็อตกำกับไว้ คำบรรยายเหตุการณ์     

มุม กล้องและอาจมีเสียงประกอบด้วย บทภาพไม่จำเป็นต้องมีความสวยงามแต่ควรสามารถบอก

วัตถุประสงค์หลักของการทำบทภาพได้ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือ  

 - อธิบายเนื้อเรื่อง (Story)  บ่งบอกรายละเอียดของเรื่องราวได้ชัดเจนตั้งแต่ต้นจน

จบเรื่อง 

 -  อธิบายมุมกล้อง (Camera Angle)  บ่งบอกการเคลื่อนที่ของมุมกล้องต่างๆ ซึ่ง

ความแตกต่างของมุมกล้องสะท้องให้เห็นถึงความรู้สึกและอารมณ์ที่ต่างกัน 

 แนวทางในการเขียนบทภาพควรมีการศึกษาเนื้อเรื่อง บทบรรยาย การกำหนดมุมกล้อง 

ศิลปะในการเล่าเรื่อง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนิทาน นิยาย ละครหรือภาพยนตร์ ล้วนแล้วแต่มีลักษณะ    
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การเล่าเรื่องคล้ายๆ กัน นั่นคือการเล่าเรื่องราวของธรรมชาติ มนุษย์ หรือสัตว์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา

ใดเวลาหนึ่ง ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเสมอ ดังนั้นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะขาดไปเสียไม่ได้ก็คือ  

ตัวละคร สถานที่และเวลา สิ่งสำคัญในการเขียนบทภาพก็คือการสร้างต้นแบบในการกำหนด

สถานการณ ์ตวัละคร สถานที่ เวลาของเรื่องราว และจะเปน็ตวักำหนดการทำงานในขั้นตอนอื่นตอ่ไป 

  

ภาพที่ 3.19 ตวัอยา่งบทภาพ 

ที่มา: กาญจนา สายทองเถื่อน (2560) 
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 1. ส่วนประกอบของบทภาพ 

 บทภาพประกอบด้วยชุดของภาพร่างพร้อมคำอธิบายหรือบทสนทนาของเรื่อง สิ่งที่ต้อง

พิจารณาคือภาพและเสียงให้ไปด้วยกันได้ โดยบทภาพจะประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ 

  - รายละเอียดการเคลื่อนไหวและการกระทำต่างๆ ของตัวละคร 

  - บทบรรยายหรือบทสนทนาของตัวละคร  

  - ระยะเวลาของแต่ละฉากที่แน่นอน 

  - ขนาดของภาพ มุมกล้อง และการเคลื่อนที่ของกล้อง 

  

ภาพที่ 3.20 ตวัอยา่งรปูแบบที่ใชใ้นการออกแบบบทภาพ 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฉ) 

 2. ขนาดของภาพ มุมกล้อง และการเคลื่อนที่ของกล้อง 

 การออกแบบภาพเคลื่อนไหวมีความคล้ายคลึงกับการทำงานภาพยนตร์ในเรื่องของการ

เล่าเรื่องด้วยภาพโดยการใช้ขนาดภาพและการใช้มุมกล้องเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้รับชมมีความ

รู้สึกตาม ผลงานจะดูน่าสนใจชวนให้ติดตามบทภาพมีส่วนสำคัญอย่างมาก  
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 2.1 การใช้ขนาดของภาพ (Field of View) 

 ขนาดภาพนับว่ามีความสำคัญมากเพราะภาพที่ปรากฏในแต่ละภาพหรือเหตุการณ์ 

สามารถบอกเล่าความรู้สึกของตัวละครและเรื่องราวของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขนาดภาพเป็นตัว

กำหนดให้ผู้ชมเห็นเฉพาะภาพที่ตั้งใจบอกเล่าออกมาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์หรือสื่อข้อมูลบางอย่าง ใน

การเลือกใช้ขนาดของภาพอาจเลือกให้ผู้ชมเห็นเฉพาะส่วนโดยไม่จำเป็นต้องถ่ายให้เห็นทั้งหมดเพื่อ

เน้นการแสดงอารมณ์หรือการสื่อสารเป็นสำคัญ การเลือกใช้ขนาดภาพถือเป็นศิลปะที่จะต้องมีการ

วางแผนเป็นอย่างดี  

  1) ภาพใกล้มาก (Extreme Close Up ตัวย่อ ECU) เป็นภาพที่ถ่ายในระยะใกล้ตัว

ละครหรือวัตถุมากเพื่อเน้นรายละเอียด ได้แก่ เม็ดเหงื่อบนจมูก ภาพสะท้อนดวงตา เป็นต้น แต่

ขนาดภาพระยะใกล้มากไม่นิยมใช้บ่อยจนเกินไปซึ่งอาจทำให้ผู้ชมอึดอัด 

  

ภาพที่ 3.21 ภาพใกลม้าก (Extreme Close Up) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ช) 

  2) ภาพใกล้ (Close Up ตัวย่อ CU) ภาพสำหรับเจาะรายละเอียดบนใบหน้า ถ่าย

ให้เห็นตั้งแต่ศีรษะจนถึงบริเวณหัวไหล่ นิยมใช้ในช็อตที่ต้องการสื่อสารอารมณ์ 
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N  

ภาพที่ 3.22 ภาพใกล ้(Close Up) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ซ) 

  3) ภาพระดับกลาง (Medium Shot ตัวย่อ MS) ภาพที่ถ่ายเห็นตัวละครประมาณ

ครึ่งตัว สามารถเห็นท่าทางการเคลื่อนไหวได้ชัดเจน ขนาดภาพนี้ทำให้ผู้ชมเห็นรายละเอียดของตัว

ละครมากขึ้น มองเห็นสีหน้าอารมณ์ตัวละครไปพร้อมกับการแสดงออก เป็นขนาดภาพที่ใช้มากที่สุด 

  

  
ภาพที่ 3.23 ภาพระดบักลาง (Medium Shot) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฌ) 

  4) ภาพระดับกลาง-ไกล (Medium Long Shot ตัวย่อ MLS) ภาพที่ถ่ายเห็นตัว

ละครตั้งแต่ศีรษะจนถึงประมาณบริเวณหัวเข่า ทำให้เห็นการเคลื่อนไหวของตัวละครมากขึ้น 



 115

  

ภาพที่ 3.24 ภาพระดบักลาง-ไกล (Medium Long Shot) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ญ) 

  5) ภาพไกล (Long Shot ตัวย่อ LS) ภาพที่ถ่ายเห็นตัวละครได้เต็มทั้งตัวแต่อาจไม่

สามารถเห็นรายละเอียดของสภาพแวดล้อม ตัวละครที่ปรากฏในภาพจะไม่เด่นมากและมองเห็น

สีหน้าของตัวละครได้ไม่ชัด 

  

ภาพที่ 3.25 ภาพไกล (Long Shot) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฎ) 

  5) ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot ตัวย่อ EXS) ภาพที่ถ่ายให้เห็นลักษณะ

ของพื้นที่กว้างมากจนสามารถมองเห็นบริเวณรอบๆ ได้ทั้งหมดนิยมใช้เป็นภาพตอนเปิดเรื่องหรือ

เปลี่ยนฉากเพื่อบอกให้ผู้ชมรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน 
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ภาพที่ 3.26 ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฏ) 

 ภาพตัวละคร 2 ตัว (Two Shots) และภาพตัวละคร 3 ตัว (Three Shots) มักใช้ภาพ

ระดับกลาง (Medium Shot) และภาพระดับกลาง-ไกล (Medium Long Shot) ในการจับภาพ 

อาจเป็นการสนทนาของตัวละคร 

   

ภาพที่ 3.27 ภาพตวัละคร 2 ตวั (Two Shots) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฐ) 

 ภาพตัวละครมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป (Group Shots) มักใช้ภาพระดับกลาง-ไกล 

(Medium Long Shot) และภาพไกล (Long Shot) ในการจับภาพ 
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ภาพที่ 3.28 ภาพตวัละครมากกวา่ 3 ตวัขึ้นไป (Group Shots) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฑ) 

 2.2 การใช้มุมกล้อง (Camera View) 

 มุมกล้องในงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวมีความแตกต่างจากมุมกล้องในงาน

ภาพยนตร์ที่ใช้นักแสดงจริงซึ่งใช้กล้องเป็นตัวกำหนด แต่มุมกล้องในงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว

เกิดจากการวาดภาพเพราะการออกแบบโดยภาพวาดถือเป็นวิธีการนำภาพในจินตนาการทางความ

คิดที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมที่สุด 

 1)  ภาพมุมสูง (High Angle) เป็นมุมมองถ่ายภาพจากด้านบนลงมา สามารถ

ถ่ายทอดความรู้สึกได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหดหู่ ดูต่ำต่อย และในบางครั้งใช้ภาพมุมสูงเพื่อให้เห็น

ความอลังการใหญ่โต 

  

ภาพที่ 3.29 ภาพมุมสูง (High Angle) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ฒ) 
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 2)  ภาพระดับสายตา (Normal Angle) เป็นมุมมองถ่ายภาพระดับสายตาปกติ มัก

นิยมใช้ในฉากทั่วไป 

  

ภาพที่ 3.30 ภาพระดับสายตา (Normal Angle) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ณ) 

 3) ภาพมุมเงย (Low Angle) เป็นมุมมองถ่ายภาพจากด้านล่าง เป็นลักษณะที่กล้อง

อยู่ต่ำ ให้ความรู้สึกว่าตัวละครดูมีอำนาจ น่าเกรงขาม ยิ่งใหญ่ 

  

ภาพที่ 3.31 ภาพมุมเงย (Low Angle) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ด) 

 2.3  การเคลื่อนที่ของกล้อง (Camera Movement) 
  การเคลื่อนที่ของกล้องมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ชมติดตามสถานการณ์ในเรื่อง คล้ายกับ
การมองแทนสายตาผู้ชม เช่น การมองแบบถอยห่าง การมองตามตัวละคร เป็นต้น การเคลื่อนที่ของ
กล้องในงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวมี 3 ลักษณะ ดังที่ ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล (2555, น.140-141) 
กล่าวไว้ สรุปได้ดังนี้ 

https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5.aspx?keyword=%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c+%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5&search=author
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 1) การเคลื่อนกล้องซ้าย-ขวา (Pan) เป็นเทคนิคการเคลื่อนกล้องในแนวนอนจาก
ซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย ใช้ในหลายกรณี เช่น การบอกเล่าเรื่องราว การถ่ายสถานที่เชื่อมระหว่าง
สถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง เป็นต้น 

  

ภาพที่ 3.32 การเคลื่อนกล้องซ้าย-ขวา (Pan) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ต) 

 2)  การเคลื่อนกล้องขึ้น - ลง (Till Up - Till Down) เป็นเทคนิคการเคลื่อนที่

กล้องในแนวตั้ง จากบนลงล้างหรือจากล้างขึ้นบน 

   

ภาพที่ 3.33 การเคลื่อนกล้องขึ้น - ลง (Till Up - Till Down) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ถ) 

 3)  การซูมภาพเข้า - ออก (Zoom In - Zoom Out) เป็นเทคนิคการซูมเข้าออก

ที่ทำให้วัตถุหรือตัวละครดูใกล้และไกลขึ้น 
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ภาพที่ 3.34 การซูมภาพเข้า - ออก (Zoom In - Zoom Out) 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2560ท) 

 2.3 การเปลี่ยนภาพในลักษณะงานตัดต่อ (Transition) 

 การเปลี่ยนภาพในลักษณะงานตัดต่อ มีหลายลักษณะ ดังนี้ 

 1) การตัดภาพ (Cut) เป็นการเปลี่ยนภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่งในลักษณะการเอา

ภาพมาต่อกัน ให้ความรู้สึกที่ต่อเนื่อง รวดเร็ว ใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดเวลาเดียวกัน แต่ต่างสถานที่ 

การตัดภาพมีส่วนอย่างมากต่อการสื่ออารมณ์ของเรื่องและช่วยกระตุ้นความสนใจจากผู้รับชมได้ 

เช่น การตัดภาพอย่างรวดเร็ว หรือการตัดภาพจากระยะไกลมาเป็นระยะใกล้ เป็นต้น 

 2) การเฟดภาพ (Fade) เป็นการเปลี่ยนภาพโดยใช้การทำให้ภาพค่อยๆ เลื่อนและ

จางหายไป การเฟดภาพมี  2 ลักษณะ คือ การเฟดอิน (Fade In) มีลักษณะของภาพที่เริ่มจากมืด
แล้วค่อยๆ สว่างขึ้นปรากฏให้เห็นเป็นภาพ หรือจากภาพที่ไม่ชัดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพที่ชัดขึ้น และ
อีกลักษณะคือ การเฟดเอ้าท์ (Fade Out) มีลักษณะของภาพที่ปรากฏอยู่จากนั้นค่อยๆ จางหายไป 
การเฟดภาพนั้นนิยมใช้ในการเปิดเรื่องและการปิดเรื่อง 
 3) การดิสโซล์ภาพ (Dissolve) เป็นการเปลี่ยนภาพโดยทำให้ค่อยๆ เลือนหายโดย

มีภาพใหม่เข้ามาซ้อนแทนที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวล มักนิยมใช้สื่อแทนการเปลี่ยนเวลา สถานที่ แต่เป็น

ช่วงเวลาที่ไม่นานเกินไป 

 4) การไวพ์ (Wipe) คือ การกวาดภาพเพื่อเปลี่ยนจากฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่ง

แทนการตัดภาพ สามารถทำการไวพ์ได้หลายลักษณะ เช่น จากซ้ายไปขวาหรือจากขวามาซ้าย จาก

มุมล่างขึ้นไปมุมบนหรือจากมุมบนลงมามุมล่าง เป็นต้น 
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สรุป 

 การเขียนบท การออกแบบตัวละคร และการออกแบบบทภาพ เป็นขั้นตอนสำคัญในการ

วางแผนงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว มีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้ทำงานเกิดความเข้าใจร่วมกันและ

ไม่ทำงานออกนอกกรอบที่วางแผนไว้ การที่ผลงานจะประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากเนื้อหา

เรื่องราวที่น่าสนใจ แปลกใหม่ สามารถดึงดูดใจของผู้ชมติดตามชมจนจบเรื่อง เรื่องราวที่ดีอาจเกิด

ขึ้นจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน หรืออาจเกิดได้จากแรงบันดาลใจ ปัจจัยในการเขียน

บทที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระ เรื่องราว ความคิด ตัวละคร และการเล่าเรื่องที่มีเอกลักษณ์ 

สามารถทำให้เรื่องราวเกิดความน่าสนใจและน่าประทับใจขึ้นได้ 

 การออกแบบตัวละครที่มีบุคลิกภาพและมีรูปแบบที่น่าสนใจจะช่วยในการดึงดูดความสนใจ

ของผู้ชม โดยองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบตัวละคร ได้แก่ ขนาด (Size) รูปร่าง (Shape)  

และสัดส่วน (Proportion) การเลือกใช้สีในการออกแบบ องค์ประกอบเหล่านี้เป็นการสร้างความ

แตกต่างของรูปร่างซึ่งสามารถสะท้อนถึงบุคลิกภาพของตัวละครเป็นที่น่าสนใจ น่าจดจำ มีลักษณะ

เฉพาะตัว 

 บทภาพ (Story Board) เป็นการถ่ายทอดบทที่เป็นตัวอักษรให้เป็นภาพโดยถ่ายทอดเรื่อง

ราวตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง ประกอบไปด้วยรายละเอียดการเคลื่อนไหวและการกระทำต่างๆ ของ

ตัวละคร บทบรรยายหรือบทสนทนา ระยะเวลาของแต่ละฉากที่แน่นอน ขนาดของภาพ มุมกล้อง 

และการเคลื่อนที่ของกล้อง บทภาพมีความสำคัญมากในการวางแผนการทำงาน สร้างความเข้าใจที่

ตรงกันของผู้ร่วมงาน ช่วยให้การดำเนินงานง่ายและชัดเจนขึ้น 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. จงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทความสำคัญของการเขียนบทในงานออกแบบ

ภาพเคลื่อนไหว มาพอสังเขป 

 2. จงอธิบายแนวทางการสร้างแรงบันดาลใจในการกำหนดแนวคิดหลัก (Idea) มาพอ

สังเขป 

 3. การวางเค้าโครงเรื่องแบบสากล (Archplot) มีลักษณะเป็นอย่างไร อธิบาย 

 4. โครงสร้างของบทแบบ 3 องก์ (Three Act Structure) มีลักษณะเป็นอย่างไร อธิบาย 

 5. ในการเขียนบทช่วงที่เป็นการสรุปเรื่องราวควรอยู่ช่วงแรก หรือช่วงท้าย เพราะเหตุใด 

 6. ในงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวจำเป็นต้องมีตัวละครหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 7. จงอธิบายหลักการสำคัญในการออกแบบตัวละครควรเป็นอย่างไร  

 8. เหตุใดนักออกแบบจึงนิยมใช้รูปร่างพื้นฐานในการออกแบบตัวละคร 

 9. เหตุใดในการออกแบบตัวละครจึงควรใส่ท่าทางให้ดูเกินกว่าธรรมชาติ 

 10. การใช้สีมีส่วนช่วยในการออกแบบตัวละครด้านใด อธิบาย 

 11. จงบอกวัตถุประสงค์ในการออกแบบบทภาพ (Story Board) 

 12. รายละเอียดอะไรบ้างที่ควรมีในบทภาพ 

 13. ควรใช้ขนาดภาพแบบภาพใกล้มาก (Extreme Close Up) เมื่อใด 

 14. เมื่อต้องการให้ตัวละครดูยิ่งใหญ่ มีอำนาจควรเลือกใช้มุมกล้องแบบใด 

 15. การเฟดภาพ (Fade) มี 2 ลักษณะอะไรบ้าง อธิบาย 
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บทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การเขียนบทสำหรับการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 

วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้ในการเขียนบท
สำหรับการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกเขียนบทสำหรับการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 
อุปกรณ์ 
 คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับพิมพ์เอกสาร 
แบบฝึกปฏิบัติ  
 ให้ผู้เรียนเขียนบทในหัวข้อ “หนึ่งวันในฤดูร้อน” 
ข้อเสนอแนะ 
 ให้ผู้เรียนเขียนบทสำหรับการออกแบบภาพเคลื่อนไหวขนาดสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยใช้
โครงสร้างบทแบบ 3 องก์ ใช้ตัวละครหลักไม่เกิน 3 ตัว มีรายละเอียดของงานดังนี้ 
 1. เขียนเรื่องย่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการดำเนินเรื่องทั้งหมด ความยาวไม่เกินครึ่ง
หน้ากระดาษ A4 และระบุรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.1 แก่นเรื่อง 
  1.2 ตัวละครหลัก 
  1.3 ความต้องการของตัวละคร 
  1.3 การกระทำ 
  1.4 ความขัดแย้ง 
  1.5 จุดสูงสุดทางอารมณ์ 
 2. เขียนโครงสร้างบทแบบ 3 องก์ โดยแสดงรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 3.2 แบบฟอร์มการเขียนบท 

ที่มา : สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ 

ช่วงเริ่มเรื่อง (Beginning) ช่วงดำเนินเรื่อง (Developing) ช่วงสรุป (Ending)

องก์ 1 
การเปิดเรื่อง 
(Set Up) 

นาทีที่.................................. 

………………………………………. 
………………………………………. 
……………………………………….

องก์ 2 
ช่วงดำเนินเรื่อง/ความขัดแย้ง 

(Confontation) 
นาทีที่.................................. 

………………………………………. 
………………………………………. 
……………………………………….

องก์ 3 
การคลี่คลายปัญหา 

(Resolution) 
นาทีที่.................................. 

………………………………………. 
………………………………………. 
……………………………………….
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บทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การออกแบบตัวละครและบทภาพ 

วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกออกแบบตัวละคร 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกออกแบบบทภาพ 
อุปกรณ์ 
 อุปกรณ์สำหรับวาดภาพ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานออกแบบ 
แบบฝึกปฏิบัติ  
 ให้ผู้เรียนออกแบบตัวละครและบทภาพ เรื่อง “หนึ่งวันในฤดูร้อน” (จากบทที่เขียนในบทปฏิบัติ
การที่ 1) 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้ผู้เรียนกำหนดข้อมูลพื้นฐานและออกแบบตัวละครหลัก โดยข้อมูลพื้นฐานของตัวละครมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ลักษณะทางกายภาพ 
  1.2 บุคลิกภาพ 
  1.3 บทบาท 
  1.4 ภูมิลำเนา 
  1.5 ภูมิหลัง 
  1.6 ความสามารถพิเศษ 
  1.7 สังคมรอบข้าง 
 2. ให้ผู้เรียนออกแบบบทภาพจากบทเรื่อง “หนึ่งวันในฤดูร้อน” โดยแสดงรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเรื่อง………………………………….………………………………………………….……………….................................…..………..................…….…… 

เรื่องย่อ………………………………….………………………………………………….………….…….................................…..………..................…….…… 

………………………………….………………………………………………….………….……………………………………..………………..…………………..…….…… 

………………………………….………………………………………………….………….……………………………………..………………..…………………..…….…… 

………………………………….………………………………………………….………….……………………………………..………………..…………………..…….…… 

………………………………….………………………………………………….………….……………………………………..………………..…………………..…….…… 

………………………………….………………………………………………….………….……………………………………..………………..…………………..…….…… 

………………………………….………………………………………………….………….……………………………………..………………..…………………..…….…… 

………………………………….………………………………………………….………….……………………………………..………………..…………………..…….…… 

ตัวละคร……………….………………………………………....………….………….……………………………………..………………..…………………..…….…… 

………………………………….………………………………………………….………….……………………………………..………………..…………………..…….…… 

………………………………….………………………………………………….………….……………………………………..………………..…………………..…….…… 

………………………………….………………………………………………….………….……………………………………..………………..…………………..…….…… 

………………………………….………………………………………………….………….……………………………………..………………..…………………..…….…… 

………………………………….………………………………………………….………….……………………………………..………………..…………………..…….…… 



 125

Storyboard  : เรื่อง………………………………….………………………………………………….…………………..…………….…… แผ่นที่ : ……………… 

    
   Scene ____________________________ 

   Action_____________________________ 

   __________________________________ 

   Dialogue___________________________ 

   __________________________________ 

   __________________________________ 

   Camera____________________________ 

   __________________________________ 

   Timing____________________________   

    
   Scene ____________________________ 

   Action_____________________________ 

   __________________________________ 

   Dialogue___________________________ 

   __________________________________ 

   __________________________________ 

   Camera____________________________ 

   __________________________________ 

   Timing____________________________   

    
   Scene ____________________________ 

   Action_____________________________ 

   __________________________________ 

   Dialogue___________________________ 

   __________________________________ 

   __________________________________ 

   Camera____________________________ 

   __________________________________ 

   Timing____________________________   

    
   Scene ____________________________ 

   Action_____________________________ 

   __________________________________ 

   Dialogue___________________________ 

   __________________________________ 

   __________________________________ 

   Camera____________________________ 

   __________________________________ 

   Timing____________________________   
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________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฆ). ใบหน้าตัวละครที่แสดงอารมณ์เสียใจ. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ง). ใบหน้าตัวละครที่แสดงอารมณ์ไม่พอใจ. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560จ). ค่าน้ำหนักสีจากน้ำหนักอ่อนไปสู่น้ำหนักเข้ม. [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฉ). ตัวอย่างรูปแบบที่ใช้ในการออกแบบบทภาพ. [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ช). ภาพใกล้มาก (Extreme Close Up). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ซ). ภาพใกล้ (Close Up). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฌ). ภาพระดับกลาง (Medium Shot). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ญ). ภาพระดับกลาง-ไกล (Medium Long Shot). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฎ). ภาพไกล  (Long Shot). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฏ). ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฐ). ภาพตัวละคร 2 ตัว (Two Shots). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขา

วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฑ). ภาพตัวละครมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป  (Group Shots). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ฒ). ภาพมุมสูง (High Angle). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ณ). ภาพระดับสายตา (Normal Angle). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ด). ภาพมุมเงย (Low Angle). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ต). การเคลื่อนกล้องซ้าย-ขวา (Pan). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขา

วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ถ). การเคลื่อนกล้องขึ้น - ลง (Till Up - Till Down). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2560ท). การซูมภาพเข้า - ออก (Zoom In - Zoom Out). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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