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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ทาเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร เทคโนโลยี ทา
ให้ทางบริ ษทั ต้องการจะทาช่องยูทูป และผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กที่นาเสนอข้อมูลอินโฟกราฟิ กของ
อุปกรณ์สื่อสารหรื ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เป็ นที่สนใจหรื อยอดนิ ยมในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริ ษทั
ต้องการจะทาสื่ อโมชัน่ ที่มีความยาวไม่นานมากเพื่อให้ผทู ้ ี่รับชมสามารถรับข้อมูลได้รวดเร็ วที่ สุด
เพราะเนื่องจากในปัจจุบนั ได้มีสื่อหลายๆสื่ อผลิตสื่ อที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารออกมาเป็ น
จานวนมากทาให้ทางบริ ษทั ต้องการจะผลิตสื่ อเป็ นโมชัน่ กราฟิ กออกมาบ้างแต่ตอ้ งมีความรวดเร็ ว
ทันสมัยและมีขอ้ มูลที่ถูกต้องที่สุด เพื่ อให้ผูร้ ับสารได้รับข้อมูลที่รวดเร็ วและรับข้อมูลที่ถูก ต้อง
เกี่ ย วกับ อุป กรณ์ เทคโนโลยี นอกจากนั้นที่ เลื อกเผยแพร่ ทางสื่ อยูทูปเพราะสามารถเผยแพร่ สื่อ
ภาพนิ่ งและสื่ อภาพเคลื่ อนไหวรวมถึ ง เนื้ อหาข่ าวสารต่ าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นในด้านการให้ค วามรู ้
ข่าวสาร หรื อแม้กระทั้งใช้ในการแสวงหากาไรหรื อการค้า และทางบริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี
จากัด เป็ นหนึ่ งในองค์กรธุ รกิจที่มีความรู ้ความเชียวชาญในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆมากมาย
โดยบริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้ความรู ้ทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี ติดตั้ง
ระบบเทคโนโลยีต่างๆ และต้องการจะเผยแพร่ ขอ้ มูลนี้ออกไปให้ผคู ้ นได้รับรู ้ขอ้ มูลมากขึ้น
โดยบริ ษ ทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด ให้ความส าคัญในการผลิตสื่ อ โมชั่นกราฟิ กใน
รู ปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อเผยแพร่ ในสื่ อยูทูปเป็ นหลัก เนื่องจากยูทูปเป็ นสื่ อออนไลน์
ที่มีผคู ้ นใช้งานเป็ นจานวนมาก เนื่องจากลูกค้าของทางบริ ษทั มีความต้องการรับชมเนื้ อหาที่เผยแพร่
ในสื่ อยูทูป ที่สะดวกต่อการรับชมทุกที่ทุกเวลา ทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด จึงได้เห็นถึง
ความสาคัญของนักศึกษาสหกิจภาควิชาสื่ อดิจิทลั ที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ใน
การออกแบบและผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กภาพนิ่งและเคลื่อนไหว จึงได้หมอบหมายงานในการผลิตสื่ อ
โมชั่นกราฟิ กภาพนิ่ งและเคลื่ อนไหวเพื่ อเผยแพร่ ทางสื่ อ ยูทูป ช่องเพื่อวีเอส ให้กับผูจ้ ดั ทา โดย
ผูจ้ ดั ทาได้นาความรู ้จากการศึกษาภายในมหาลัยมาปรับใช้ในการทางานออกแบบกราฟิ กให้กบั ทาง
บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด
ผูจ้ ดั ทารายงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของการออกแบบโมชัน่ กราฟิ ก โดย
รั บ ผิดชอบในการสร้ า งสรรค์ก ารออกแบบโมชั่นภาพนิ่ ง และเคลื่ อนไหวในการให้ข้อมูล และ
เผยแพร่ ทางสื่ อยูทูป ช่อง เพื่อวีเอส จึงจัดทารายงานปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาการออกแบบโมชัน่ กรา
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ฟิ กเพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อ ยูทูปให้กบั บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด ขึ้นมาเพื่อการออกแบบงาน
โมชัน่ กราฟิ กและผลิตสื่ อให้กบั ทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบงานโมชัน่ กราฟิ กเพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อยูทูป ชาแนล
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
รายการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา เรื่ อง การออกแบบงานโมชัน่ กราฟิ กเพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อ ยู
ทูป ชาแนลให้กบั บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2563
– 28 สิ งหาคม 2563 ในตาแหน่ง กราฟิ กดีไซน์
1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
1.4.1 ได้เรี ยนรู ้เทคนิคใหม่ๆในการออกแบบสื่ อ อินโฟกราฟิ กให้ขอ้ มูลของทาง บริ ษทั เพ
ชราวุธ เทคโนโลยี จากัด
1.4.2 ได้เ รี ย นรู ้ ล ัก ษณะการบรี ฟ งานจากทางบริ ษ ัท และลู ก ค้า ของ บริ ษ ัท เพชราวุ ธ
เทคโนโลยี จากัด
1.4.3 ได้ศึกษาขั้นตอนในการผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กภาพนิ่ งและเคลื่อนไหวในด้านเทคนิค
การจัดองค์ประกอบภาพ หลักการเคลื่อนไหวในการขยับโมชั่น และเทคนิ คพิเศษต่างๆและการ
เลือกใช้โทนสี ให้เหมาะกับงานโมชัน่ กราฟิ ก
1.4.4 ทางบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้ไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้ตรงตามความต้องการของ
ทางบริ ษทั ที่ได้ต้ งั เป้าหมายไว้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
รายงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาการออกแบบ โมชัน่ กราฟิ ก สาหรับ
เผยแพร่ ใน ยูทูป ชาแนล ช่องเพื่อวีเอส ให้กบั บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด ” ได้ทาการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาในแนวคิดและทฤษฎีดงั ต่อไปนี้
1. แนวคิดองค์ประกอบงานกราฟิ ก
2. ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ
3. แนวคิดเรื่ องความหมายเชิงกากับ
1. แนวคิดองค์ประกอบงานกราฟิ ก
อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่า งานกราฟิ กเกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประกอบกัน และ
สามารถสื่ อความหมายและการรับรู ้ทางความรู ้สึกที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป นักออกแบบจึง
ต้องมีความรู ้ความเข้าใจ ในการเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิด
ของงานนั้นๆ องค์ประกอบหลักๆในงานกราฟิ กนั้นจะแบ่งเป็ น 8 ชนิ ดคือ เส้น , รู ปร่ าง, รู ปทรง,
น้ าหนัก, พื้นผิว, ที่วา่ ง, สี , และตัวอักษร

ภาพที่ 2.1 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที่ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านงานกราฟิ กทั้ง 8 ชนิด
ที่มา: https://www.amazon.com/Cars-Rolled-Movie-Poster-27x40/dp/B07SZ22ZTH

สรุป
ผูจ้ ดั ทาได้นาความรู ้ดา้ นองค์ประกอบด้านงานกราฟิ ก 8 ชนิดมาช่วยในการออกแบบหน้าปกคลิป
ต่างๆเพื่อช่วยให้งานกราฟิ กนั้นมีความสมดุลและเป็ นที่น่าสนใจ
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1.1 เส้ น (Line)
เส้นเป็ นองค์ประกอบที่มีความยาว เกิดจากนาจุดมาเรี ยงติดต่อกันจากจุดเริ่ มต้น
ไปยังจุดสิ้ นสุ ดจนเกิดเป็ นเส้นที่มีขนาดและความยาวในแบบต่างๆขึ้นมา โดยมีคุณสมบัติ
ให้ความรู ้สึกไปในทางด้านยาว และสามารถนาสายตาไปในแนวทางของเส้น ช้วยกาหนด
ทิศทางและสร้างความต่อเนื่ อง สามารถใช้เป็ นลักษณะลวดล้ายในแบบต่างๆเพื่อสร้าง
ความสนใจให้กบั งานกราฟิ ก

ภาพที่ 2.2 ภาพตัวอย่างของเส้นในแบบต่างๆที่ใช้ในงานกราฟิ ก
ที่มา: www.tups.ac.th/ps/cp01.html

ลักษณะของเส้นและการสื่ ออารมณ์ เส้นจะอยู่ดว้ ยกันในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยในแต่
ลักษณะจะบ่งบอกอารมณ์และความรู ้สึกที่สื่อสารออกมาของเส้นแต่ละแบบได้
• เส้นตรง

ความสู งความมัน่ คงเป็ นระเบียบ

• เส้นนอน

สงบนิ่ง ความเรี ยบร้อย ความนิ่งเฉย

• เส้นเฉียง

ความเร็ ว เคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง มีพลัง ไม่มนั่ คง

• เส้นตัดกัน

แข็งแกร่ ง หนาแน่น ประสาน

• เส้นโค้ง

พลิ้วไหว นิ่มนวล

• เส้นโค้งก้นหอย

เคลื่อนไหว มึนงง ไม่สิ้นสุ ด

• เส้นประ

ไม่สมบูรณ์ โปร่ ง

• เส้นโค้งลูกคลื่น

นุ่มนวล เคลื่อนไหว
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• เส้นหยัก ซักแซก

สับสน ไม่เป็ นระเบียบ อิสระ ไม่อยูใ่ นกรอบ น่ากลัว

• เส้นเล็กและบาง

เฉียบคม เบา

• เส้นหนา

นาสายตา หนักแน่น แข็งแรง

นัก ออกแบบต้อ งค านึ ก ถึ ง การเลื อ กใช้เ ส้น เป็ นอัน ดับ แรกในการออกแบบ
กราฟิ ก งานกราฟิ กนั้นจะมีเส้นเป็ นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ เพราะเส้นเป็ นส่วนคาคัญในการ
สื่ อสารของอารมณ์ในงานกราฟิ กไปยังผูร้ ับชม

ภาพที่ 2.3 ภาพตัวอย่างภาพโปสเตอร์ที่ใช้เส้นในการออกแบบ
ที่มา: https://posterspy.com/posters/captain-america-civil-war-poster/

สรุป
ผูจ้ ดั ทาได้ความรู ้เรื่ องใช้เส้นในงานกราฟิ กหลากหลายงาน ได้รู้ความหมายของการสื่ อความหมาย
แต่ละเส้นจึงช่วยให้ผจู ้ ดั ทาสามารถนาความรู ้มาใช้ในงานโมชัน่ กราฟิ กของผูจ้ ดั ทาได้
1.2 รู ปร่ าง (Shape)
รู ปร่ างนั้นเกิดจากการที่นาเส้นต่างๆมาเรี ยงต่อกันจนเกิดเป็ นรู ปร่ างในลักษณะ 2มิติ
ต่ า งๆเช่ น รู ป วงกลม รู ป สี่ เ หลี่ ย ม รู ป สามเหลี ย ม เป็ นต้น และรู ป ร่ า งแต่ ล ะชนิ ด จะให้
ความหมายและอารมร์ความร็สึกที่แตกต่างกันออกไป
• วงกลม (Circle)

ศูนย์รวมความสนใจ ศูนย์กลาง การปกป้ อง
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• สี่ เหลี่ยม (Square)

มัน่ คง ความสงบ เป็ นระเบียบ การตั้งฉาก

• สามเหลี่ยม (Triangle)
นิ่ง

ความเฉี ยบคม ความฉลาด มัน่ คง ความหยุด

• หกเหลี่ยม (Hexagon)

ความลึกลับ ความเชื่อมโยง

ภาพที่ 2.4 ภาพตัวอย่างรู ปร่ างในแบบต่างๆที่สามารถใช้ในงานกราฟิ กได้
ที่มา: http://alldimensions.wikia.com/wiki/The_shape_challange

การใช้รูปร่ างนั้นจะมีผลกับงานกราฟิ กมากโดยในด้านของอารมณ์และความชัดเจน
ในงานกราฟิ ก เช่น หากงานกราฟิ กต้องการความเป็ นระเบียบมัน่ คงก็ใช้รูปร่ าง สี่ เหลี่ยม
หรื อสามเหลี่ยมในงานกราฟิ กก็จะทาให้งานกราฟิ กนั้นสามารถสื่ อความรู ้สึกและอารมณ์
ตามที่ตอ้ งการออกมาได้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 2.5 ภาพตัวอย่างรู ปร่ างสี่ เหลี่ยมในงานกราฟิ กบริ เวณขอบโปสเตอร์
ที่มา: https://screenrant.com/ant-man-wasp-imax-poster-art/

7
สรุป
ผูจ้ ดั ทาได้นาความรู ้ในด้านการจัดว่างรู ปร่ างต่างๆมาใช้ในงานของผูจ้ ดั ทา เช่นการตีกรอบ การสร้าง
กรอบรู ปต่างๆทั้งหกเหลี่ยมและห้าเหลี่ยม
1.3 รู ปทรง (From)
รู ปที่ลกั ษณะที่มี ความลึก ความกว้าง ความยาว หรื อความนูน โดยเป็ นรู ป 3 มิติ เช่น
รู ปทรงกลม รู ปทรงสี่ เหลียม รู ปทรงสามเหลี่ยม รู ปทรงกระบอก เป็ นต้น ซึ่งจะสามารถทาให้งาน
กราฟิ กนั้นดูมีรูปทรงที่มีมิติและดึงดูดสายตาสื่ อสารได้ดียงิ่ ขึ้น

ภาพที่ 2.6 ภาพตัวอย่างรู ปทรงในลักษณะต่างๆ
ที่มา: http://www. patsudabbcit58.wordpress.com

สรุป
ในส่ วนของรู ปทรง ผูจ้ ดั ทาไม่ค่อยได้นาความรู ้ทางด้านนี้ มาใช้ในงานกราฟิ กมากเท่าที่ควร แต่ถือว่า
ผูจ้ ดั ทาได้ความรู ้จากการใช้รูปทรงในการออกแบบมาพอประมาณและคาดว่าจะได้นามาใช้ใน
อนาคต
1.4 น้าหนัก (Value)
น้ าหนักของภาพหรื อรู ปทรงนั้นเกิดจากการเติมสี แสงลงไปทาตัวรู ปทรงนั้น ทาให้ดูมีมิติ
มากขึ้นและให้ความรู ้สึกที่เกิดจาก มวล ความหนาแน่น ทาให้การมองรู ปทรงนั้นรู ้สึกถึงความหนัก
เบา ทึบแสงและโปร่ งแสง
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ภาพที่ 2.7 ภาพตัวอย่างการเปรี ยบเทียบรู ปทรงที่มีนาหนักและไม่มีน้ าหนัก
ที่มา: http:// www.safaribooksonline.com

สรุป
เช่นกันกับรู ปทรงที่ผจู ้ ดั ทาไม่ได้นาความรู ้ส่วนนี้มาใช้ในงานของผูจ้ ดั ทามากนัก แต่จะนาความรู ้ใน
ด้านการใช้นาหนักมาประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป
1.5 พื้นผิว (Texture)
พื้นผิวในงานกราฟิ กนั้นถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการสื่ ออารมณ์ของงานกราฟิ กได้
อย่างชัดเจน เช่น พื้นผิวที่ ดูเรี ยบและมันวาวจะทาให้รู้สึกถึงความหรู หรามี ระดับของงานกราฟิ ก
นั้นๆที่ ใช้พ้ืนผิวดังกล่าว หรื อการใช้พ้ืนผิวที่ มีรอยขีดข่วน ขรุ ขระ จะทาให้งานกราฟิ กนั้นๆสื่ อ
อารมณ์ออกในความรู ้สึกถึงความเก่า ความแข็งแรง และความยาวนาน นักออกแบบกราฟิ กจึงไม่ควร
มองข้ามการเลื อกใช้พ้ืนผิวในการออกแบบกราฟิ ก เพราะถื อเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสื่ อ
อารมณ์ของงานกราฟิ กนั้นๆ

ภาพที่ 2.8 ภาพตัวอย่างการใช้พ้ืนผิวในงานกราฟิ กบริ เวณมือสี เขียว
ที่มา: https://moviesmeterblog.wordpress.com/2017/12/26/antman-takes-on-thanos-in-avengers-infinitywar-fan-poster/
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สรุป
สาหรับด้านพื้นผิว ผูจ้ ดั ทาไม่ได้ใช้ความรู ้ดา้ นนี้ ในการออกแบบงานเลยหรื ออาจจะมีแต่คาดว่าใช้
งานน้อยมาก จึงคาดว่าจะนาความรู ้น้ ีมาใช้งานในอนาคต
1.6 ที่ว่าง (space)
ที่ ว่างนั้นจัดเป็ นอี กหนึ่ ง องค์ป ระกอบที่ ทาให้งานกราฟิ กนั้นไม่ ดูหนักไปและท าให้ดู
สะบายตามากขึ้นโดยที่ว่างจะเป็ นการช่วยเสริ มจุดเด่นให้กบั ตัววัตถุหรื อ องค์ประกอบอื่นๆในงาน
กราฟิ กให้ดูเด่นมากขึ้นโดยที่ ที่ว่างนั้นอาจจะมีเป็ นภาพื้นหลังที่มีแต่สีขาวหรื อดาก็ได้ และสามารถ
ใช้การทาการเบลอแบบเคลื่อนไหว (motion blur) ให้กบั ภาพพื้นหลัง (background) เพื่อทาให้ภาพ
พื้นหลัง (background) นั้นดูเป็ นที่ว่างเพิ่มขึ้นมา ในงานออกแบบกราฟิ กนั้นควรมีที่ว่างอย่างน้อย
30% เพื่อให้งานนั้นไม่ดูแน่นหรื อ อึดอัด จนเกินไป

ภาพที่ 2.9 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที่ใช้ที่วา่ งในการเพิ่มความเด่นให้กบั สิ นค้า
ที่มา: https://www.iphone-droid.net/oppo-reno3-pro-5g-poster/

สรุป
ในด้านที่ว่าง ผูจ้ ดั ทาได้นาความรู ้ ดา้ นนี้ มาใช้งานเป็ นอย่างมาก เพราะว่าตรงตามการออกแบบที่
ผูจ้ ดั ทาต้องการ เช่นการวางรู ปโทรศัพท์ในตัวสิ นค้าเด่นและน่าสนใจ
1.7 สี (Color)
เป็ นองค์ประกอบสาคัญภายในงานเนื่ องจากสี น้ นั สามารถสื่ ออารมณ์ของงานกราฟิ กนั้นๆ
ได้เป็ นอยากดีและการเลือกใช้สี ยังสามารถสื่ อความหมายให้กบั กลุ่มเป้าหมายได้รับรู ้โดยการมอง
โดยที่ สี น้ ันจะเป็ นตัวบ่งบอกถึงความรู ้ สึกได้อย่างชัดเจนทันที เมื่อพบเห็นงานกราฟิ กนั้นๆ งาน
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กราฟิ กสวยๆนั้นอาจจะสื่ อสารได้ผิด หากนักออกแบบเลื อกใช้สีไม่เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายและ
ความหมายของสี น้ นั เอง เช่น การออกแบบโปสเตอร์ หนังผีน้ นั ควรจะออกแบบโดยการเลือกใช้สี
ดา สี เขียวโทนมืด สี น้ าเงินโทนมืด และสี เทา เป็ นหลักเพราะสามารถสื่ อความรู ้สึกถึงความน่ากลัว
ความลึกลับ ความเสี ยใจ ได้ในทันทีที่พบเห็นโปสเตอร์

ภาพที่ 2.10 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กใช้สีในการสื่ อความรู ้สึกและอารมณ์ได้อย่างชัดเจน
ที่มา: https://www.amazon.com/Trends-International-Pennywise-Poster-22-375/dp/B075TKC6QK

สรุป
การใช้สีในการสื่ อความรู ้สึกด้านงานกราฟิ กผูจ้ ดั ทาได้เน้นเรื่ องการใช้สีมาใช้ในงานเท่าที่ควรแต่
ไม่ได้เน้นในด้านสื่ อความรู ้สึก จึงไม่ได้นาความรู ้ดา้ นนี้มาใช้เยอะเท่าที่ควร คาดว่าในอนาตคจะ
นามาใช้งานให้มากที่สุด

1.8 ตัวอักษร (Type)
งานออกแบบทุกๆงานนั้นจะมีตวั อักษรเกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ การเลือกตัวอักษรที่เหมาะสมจึง
เป็ นส่ ว นส าคัญ ในการสื่ อ สาร ความสวยงาม และความลงตัว ในการจัดองค์ป ระกอบของงาน
ออกแบบเป็ นอย่างมาก ดังนั้นการเลือกตัวอักษรให้เหมาะสมกับงานกราฟิ กนั้นจะสามารถช่วยให้ผู ้
พบเห็นทราบถึงอารมณ์ของงานกราฟิ กนั้นๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและยังเป็ นการช่วยในการสื่ อสาร
ได้มากขึ้นอี กด้วย นักออกแบบจึ งจาเป็ นต้องใส่ ใจในการเลื อกใช้ตัวอักษรในการออกแบบงาน
กราฟิ ก
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ภาพที่ 2.11 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กในการเลือกใช้ตวั อักษรที่สามารถสื่ ออารมณ์ได้อย่างชัดเจน
ที่มา : https://pantip.com/topic/38450014

สรุป
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจนักศึกษาได้ใช้แนวคิดองค์ประกอบงานกราฟิ กในการออกแบบภาพกราฟิ ก
เพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อสังคมออนไลน์ให้กับทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด โดยนาแนวคิด
องค์ประกอบงานกราฟิ กเกี่ยวกับ เส้น, รู ปร่ าง, รู ปทรง, น้ าหนัก, พื้นผิว, ที่ว่าง, สี , และตัวอักษร
นามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบภาพกราฟิ กให้กบั ทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด
2. ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ
อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่าการจัดวางองค์ประกอบที่ดีน้ ันจะช่วยให้งานออกแบบนั้นมี
จุดเด่นอย่างชัดเจน สามารถดึงดูดใจผูพ้ บเห็น และสามารถสื่ อสารความหมายได้ตรงตามความ
ต้องการของนักออกแบบ และยังช่วยส่งเสริ มภาพรวมของงานไปในทิศทางเดี่ยวกันอีกด้วย
2.1 อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่าพื้นฐานการจัดองค์ประกอบนั้นสามารถจาแนกได้ดงั นี้
1. จังหวะการวาง (Rhythm)
เป็ นการจัดวางแบบเป็ นจังหวะซ้ าๆกัน หรื อวางในระยะทางที่เท่ากัน วางให้เกิดจังหวะที่
แตกต่างกันเล็กน้อยตรงส่วนที่ตอ้ งการให้เป็ นจุดเด่น สามารถใช้ได้กบั ทุกองค์ประกอบไม่วา่ จะเป็ น
ตัวอักษร รู ปภาพ หรื อสี ก็ใช้ได้เช่นกัน
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ภาพที่ 2.12 งานกราฟิ กที่ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของเส้นแบบจังหวะการวาง (Rhythm)
ที่มา : https://voodoorhythm.myshopify.com/products/news-poster-voodoo-rhythm-super-8

ภาพที่ 2.13 ตัวอย่างงานกราฟิ กที่ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพแบบจังหวะการวาง
ที่มา : https://aigauno.org/blog/feeling-the-rhythm-thesis-project/

สรุป
ผูจ้ ดั ทาได้ใช้ความรู ้ดา้ นนี้พอประมาณในการสร้างงานโมชัน่ กราฟิ ก ได้รู้ถึงความหมายและหลักการ
ใช้งานที่ถูกต้อง

2. ความสอดคล้องและความขัดแย้งกัน (Harmony/Contrast) ขององค์ประกอบ
เป็ นการสร้างจุดเด่นให้แยกออกจากภาพพื้นหลังโดยการสร้างจุดเด่นให้และภาพหลักยังคง
ความกลืมกันอยูภ่ ายในงานเรี ยกว่า Harmony หรื อสร้างให้ภาพหลักนั้นมีการขัดแย้งกับภาพพื้นหลัง
หรื อองค์ประกอบอื่นๆเพื่อสร้างจุดเด่นให้กบั ภาพหลักมากขึ้นเรี ยกว่า Contrast
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ภาพที่ 2.14 ตัวอย่างงานกราฟิ กที่ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพหลักแบบความ
สอดคล้อง
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/238057530275338001

ภาพที่ 2.15 งานกราฟิ กที่ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพหลักแบบความขัดแย้งกัน
ที่มา : http://nuggettheatre.com/coming-attractions/captain-america-civil-war-movie-poster/

สรุ ป
ผูจ้ ดั ได้ใช้ความรู ้ดา้ นการจัดองค์ประกอบแบบสอดคล้องและขัดแย้งในงานของผูจ้ ดั ทาพอสมควร
เพื่อที่จะทาให้งานของผูจ้ ดั ทาโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น

3. การจัดเรียงตาแหน่ งขององค์ประกอบ (Alignment)
เป็ นการจัดเรี ยงแบบง่ายเริ่ มจากมุมบนซ้ายไปขวาและจากบนลงไปล่างทาให้ดูเรี ยบง่าย
อ่า นได้ง่ า ยและสามารถรั บ รู ้ ข องทิ ศทางของการเล่าเรื่ องหรื อทิ ศทางของข้อมูลได้ถูกต้อง โดย
หลักการนี้ ใช้หลักการเดี่ยวกับลักษณะการกวาดสายการอ่านหนังสื่ อของมนุษย์น้ นั เอง ซึ่ งทาให้ง่าย
ต่อการสื่ อสารและสื่ อความหมายตามที่นกั ออกแบบได้กาหนดไว้
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ภาพที่ 2.16 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที่ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพแบบการจัดเรี ยง
ตาแหน่ง
ที่มา : https://avengers-4endgame.blogspot.com/2018/07/avengers-endgame-poster-wallpaper.html

สรุป
ผูจ้ ดั ทาได้ใช้ความรู ้ในการจัดวางตาแหน่งขององค์ประกอบรุ ปเพื่อสร้างงานออกมาให้เกิดความ
สมดุลและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กบั งาน
4. สัดส่ วนขององค์ประกอบ (Proportion)
เป็ นการจัดวางองค์ประกอบโดยการนาสิ่ งที่เป็ นจุดเด่นทาให้มีขนาดใหญ่ และเห็นได้จดั
ชัดและมีความแตกต่างจากสิ่ งที่ไม่ใช่จุดเด่น และใช้การวางตามลาดับที่นักออกแบบต้องให้ผอู ้ ่าน
นั้นอ่านไปตามลาดับที่นกั ออกแบบกาหนดไว้

ภาพที่ 2.17 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที่ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพ
แบบสัดส่วนขององค์ประกอบ
ที่มา : https://www.aliexpress.com/item/32872168969.html
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สรุป
ผูจ้ ดั ได้ใช้ความรู ้ดา้ นการแบ่งสัดส่วนขององค์ประกอบมาใช้ในงานเพื่อสร้างความเด่นให้ กบั งานที่
เราจะเน้นให้โดดเด่นกว่าอีกองค์ประกอบหนึ่ง

5. การรวมกลุ่มขององค์ ประกอบ (Proximity)
การรวมกลุ่ ม ขององค์ป ระกอบนั้นๆคื อการที่ นาองค์ป ระกอบอื่ นๆในงานกราฟิ กมา
รวมกันทั้งหมดจัดวางให้ดูเป็ นกลุ่มใกล้ๆกันโดยเรี ยงลาดับจากสิ่ งที่มีจุดเด่นไปยังสิ่ งที่ไม่มีจุดเด่น
ซึ่งการจัดวางแบบนี้จะทาให้งานกราฟิ กดูมีความน่าสนใจ และดึงดูดสายตาได้ดีข้ ึน

ภาพที่ 2.18 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที่ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพ
แบบการรวมกลุ่มขององค์ประกอบ
ที่มา : https://www.businessinsider.com/avengers-age-of-ultron-poster-teases-vision-2015-2

สรุป
ผูจ้ ดั ทาได้ใช้ความรู ้ดา้ นการออกแบบการรวมกลุ่มมาใช้ในงานของผูจ้ ดั ทาค่อนข้างน้อย ด้วยโอกาศ
และการสร้างสรรค์ทาให้ไม่ได้ใช้ความรู ้ดา้ นนี้ เท่าที่ควร คาดว่าในอนาคตจะได้นาความรู ้ดา้ นนี้ มา
ใช้
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2.2 อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่ารู ปแบบการจัดองค์ประกอบหลักๆนั้นจะมี อยู่ด้วยกัน 3
แบบดังนี้
1. การจัดองค์ประกอบแบบทางเดี่ยว (Unity)
การเลือกใช้องค์ประกอบที่สามารถสื่ อความหมายไปทิศทางไม่ว่าจะเป็ นภาพ ตัวอักษร
สี สันต่างๆ ควรออกแบบและเลือกใช้ให้ไปในทิศทางเดี่ยวกัน

ภาพที่ 2.19 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที่ใช้รูปแบบการจัดองค์ประกอบแบบทางเดี่ยว (Unity)
ที่มา : https://www.amazon.com/Captain-America-Soldier-Original-Sebastian/dp/B00JMNIKJ4

สรุป
ผูจ้ ดั ทาใช้ความรู ้ในด้านการจัดองค์ประกอบแบบทางเดี่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากงานไม่เอื่อต่อการ
ใช้งาน คาดว่าจะนาความรู ้น้ ีมาใช้ในงานของผูจ้ ดั ทาในอนาคต

2. จัดองค์ ประกอบแบบสมดุล (Balance) สามารถแบ่ งออกได้ 2 แบบดังนี้
2.1 การจัดองค์ประกอบแบบความสมดุลตามองค์ประกอบทั้งซ้ายและขวา ให้มีขนาดรู ป
หรื อตัวอักษรที่เท่ากันทั้งหมดเพื่อทาให้งานกราฟิ กนั้นมีความสมดุลไม่หนักไปทางใดทางหนึ่ งและ
สามารถสร้างจุดเด่นด้วยตัวเองได้
2.2 การจัดองค์ประกอบให้ดูมีน้ าหนักและสมดุลโดยที่ไม่จาเป็ นต้องมีภาพหรื อตัวอักษร
ทั้ง ซ้ า ยและขวา แต่ จ ะเลื อ กการจัด ต าแหน่ ง โดยเกาะกลุ่มไม่จ าเป็ นต้อ งเป็ น รู ป หรื อ ตัว อัก ษร
เหมือนกัน แต่ใช้จดั วางไม่ให้ขา้ งใดข้างหนึ่งว่างจนเกินไป จนเสี ยสมดุล
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ภาพที่ 2.20 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที่ใช้รูปแบบการจัดองค์แบบสมดุล
ที่มา : https://www.amazon.com/Captain-America-Winter-Soldier-LITHOGRAPH/dp/B0196P3D44

สรุป
ผู้จัดทาใช้ ความรู้ การจัดองค์ ประกอบแบบสมดุลค่ อนข้ างเยอะ เพราะว่ าผู้จัดต้ องการจะสร้ างสมดุล
ให้ กบั งานของผู้จัดเองจึงต้ องนาความรู้ ด้านนีม้ าใช้ เยอะเป็ นพิเศษ

3. จัดองค์ ประกอบแบบเน้ นจุดสนใจ (Point of interest)
การจัดองค์ประกอบแบบเน้นจุดสนใจนั้นจะเป็ นการจัดองค์ประกอบโดยการนา
ภาพหรื อตัวอักษรมาวางลงยังจุดสนใจ (Point of interest) ซึ่ งจุดเน้นความสนใจคือจุดตัด 9 ช่อง
นั้นเองโดยการนาวัตถุที่เราต้องการให้เป็ นจุดเด่นนั้นไปวางลงในตาแหน่งใด ตาแหน่งหนึ่ งที่ได้ทา
การเลือกเอาไว้ภายในจุดตัด 9 ช่องเพื่อให้เกิดการเว้นที่ว่างระหว่างจุดเด่น และจุดที่ไม่เด่น โดยวิธีน้ ี
จะสามารถทาให้วตั ถุที่เราต้องการเน้นความเด่น สามารถเห็นได้ง่ายขึ้นและมีความน่าสนใจภายใน
ตัวเองไม่ควรนาวัตถุที่ตอ้ งการเน้นความเด่นวางลงมากกว่า 1 จุด ในจุดตัด 9 ช่องเพราะจะทาให้งาน
กราฟิ กนั้นมีจุดสนใจมากกว่า 1 จุดจนทาให้งานกราฟิ กนั้นเกิดความเด่ นน้อยลง และการเน้นจุ ด
สนใจนั้นขึ้นอยู่กับนักออกแบบว่าต้องการให้จุดเด่ นในงานกราฟิ กนั้น ออกมาในจุ ดใดจุ ดหนึ่ ง
ภายในงาน และการใช้การจัดองค์ประกอบแบบเน้นจุดสนใจนั้นสามารถสร้างความโดดเด่นภายใน
งานกราฟิ กได้มากขึ้น
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ภาพที่ 2.21 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที่ใช้รูปแบบการจัดองค์แบบจุดสนใจ (Point of interest)
ที่มา : https://www.ebay.com/itm/Ant-man-and-the-Wasp-original-DS-movie-poster-27x40-Advance-Antman-Avengers/372450904359

ภาพที่ 2.22 ภาพตัวอย่างจุดตัด 9 ช่องหรื อองค์ปรกอบแบบสุดสนใจ (Point of interest)
ที่มา : https://www.goldposter.com/278721/

สรุป
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานใน บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด นั้นนักศึกษาสหกิจได้นาทฤษฎีการจัด
องค์ประกอบ มาประยุกต์ใช้ในการทางานจริ งโดยการจัดองค์ประกอบภายในภาพงานกราฟิ กตาม
ทฤษฎีฯ เช่น การจัดองค์ประกอบของภาพหน้าปกคลิ ปโมชั่นแบบเน้นจุดสนใจ โดยการนาวัตถุ
หรื อภาพมาวางลงบริ เวณจุดสนใจตามที่เราต้องการ เพื่อให้ผพู ้ บเห็นเกิดความสนใจในภาพปกคลิป
ได้มากขึ้นและอีกทั้งยังให้เพิ่มความสวยงามภายในภาพกราฟิ กอีกด้วย เพราะการจัดองค์ประกอบ
ภาพตามทฤษฎีการจัดองค์ประกอบนั้นจะทาให้ภาพดูมีมิติและเพิ่มความเด่นชัดของภาพกราฟิ กอีก
ด้วย
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3.แนวคิดเรื่ องความหมายเชิงกากับ
อารี รัตน์ แพทย์นุเคราะห์ (2552) กล่าวว่าแนวคิดเชิงกากับจาแนกได้ 2 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1.Anchorage ทาหน้าที่ในการกากับหรื อเป็ นตัวควบคุมความหมาย โดยใช้ตวั
บท(text) เป็ นตัวชี้ นาความหมาย ทาให้ผูอ้ ่านภาพมองข้ามความหมายบางอย่างและเลือกรับ
ความหมายบางอย่าง อันเป็ นการขจัดความหมายอื่นอย่างแนบเนียน การกากับด้วยภาษาอักษร
จะควบคุมผูร้ ับสารให้คน้ พบความหมายที่ได้รับการเตรี ยมไว้ล่วงหน้า ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
หน้าที่ในการกากับความหมาย จึงทาหน้าที่ในการเลือกสรรความหมายมาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
โดยเป็ นการอธิ บายที่เจาะจงใช้กบั สัญญะบางตัวเท่านั้น ภาษาเขียนให้อานาจในการควบคุม
ภาพแก่คนสร้างภาพ การกากับความหมายของภาพด้วยภาษาเขียนจึงเป็ นการจากัดศักยภาพใน
การสื่ อความหมายของภาพให้เหลือเพียงส่วนของภาพที่ตอ้ งการใช้
2.Relay เป็ นการเชื่อมโยงทางความหมายหรื อการรับช่วงสื่ อความหมายต่อจาก
ภาพ โดยทาหน้าที่ประการดังกล่าวนี้มกั พบในงานประเภทการ์ตูน โดยตัวบทมักทาหน้าที่เป็ น
บทสนทนา ทาให้ความสัมพันธ์ของตัวบทและภาพมีลกั ษณะของความสาคัญแบบเสริ มและ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในการนาเสนอความหมายที่ไม่มีภาพ สามารถใช้ตวั บทเสริ มความหมาย
ของภาพได้ เพื่อให้สารที่สื่อออกมามีความหมายสมบูรณ์
ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้แนวคิดเรื่ องการกากับความหมาย (anchorage) ในการ
ออกแบบกราฟิ กการสื่ อความหมายของภาพหรื อสัญญะที่ไ ม่ใช่ ลายลักษณ์อัก ษรและลาย
ลักษณ์อกั ษรในชิ้นงานออกแบบ ซึ่งได้นาแนวคิดข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในชิ้นงาน เช่น การใช้
รู ปภาพกากับความหมาย และ การใช้ตวั อักษรกากับความหมาย

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้ังของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด
562 อาคารเพชราวุธ ชั้น 6
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2640-1621
FAX 0-2245-9339

ภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด

ภาพที่ 3.2 แผนที่ บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ การให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษ ทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด (Bejaravudh Technology Co.,Ltd) โดยดาเนิ นธุ รกิ จ
เกี่ยวกับการบริ การ ติ ดตั้งระบบและอุปกรณ์ สื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ และ นอกจากนั้นแล้ว เพ
ชราวุธ เทคโนโลยี บริ การเป็ นที่ปรึ กษาให้ความรู ้ดา้ นอุปกรณ์สื่อสารต่างๆอีกมากมาย โดยให้ความ
ช่วยเหลือในการแนะนาข้อมูล และรับติดตั้งระบบสื่ อสารต่างๆ อาทิ เช่น ระบบเซิ ฟเวอร์ ข้อมูล
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น โดยทีมงานคุณภาพของทางเพชราวุธ เทคโนโลยี
ที่มีความรู ้ความเชียวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนาน บริ การของทาง เพชราวุธ เทคโนโลยี นั้นแบ่ง
ออกได้ดงั นี้
3.2.1บริ การติดตั้งระบบเซิฟเวอร์
3.2.2 บริ การให้คาแนะนาทางด้านอุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานในองค์กรณ์
ทางองค์กรณ์จะมีการบริ หารงานโดย ทางตัวบริ ษทั ต้องการจะแนะนาข้อมูลของอุปกรณ์
สื่ อสารเทคโนโลยีชิ้นไหนก็จะสั้งลงมาทางหัวหน้างาน จากนั้นหัวหน้างานจะนาข้อมูลที่ทางบริ ษทั
มี มาให้กบั พนักงานประจาและนักศึกษาฝึ กงานรับทราบ และให้เริ่ มผลิตและสร้างสรรค์งานออกมา
ให้ทนั ตามระยะเวลาที่กาหนด ภายใน 1 วันหลังจากรับคาสั่ง เว้นเสี ยแต่งานไหนที่ทางบริ ษทั ไม่รีบ
ในการนาเสนอข้อมูลก็จะละเว้นเรื่ องระยะเวลาการส่งได้

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นายสุวฒั น์ เกตุมอญ ตาแหน่ง โมชัน่ กราฟิ กดีไซน์
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ลัก ษณะที่ ไ ด้รั บ หมอบหมายคื อ รั บ ผิ ด ชอบในการสร้ า งสรรค์แ ละผลิ ต งาน
ออกแบบโมชัน่ ภาพนิ่ งและเคลื่อนไหวในการให้ขอ้ มูล และ เผยแพร่ ทางสื่ อยูทูป ช่อง เพื่อ
วีเอส
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3.5 ชื่ อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุล พนักงานที่ปรึ กษา นายณรงค์ชยั เขมวราภรณ์
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา หัวหน้างาน
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 – 28 สิ งหาคม 2563
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-17.30 น.
3.7 ขั้นนตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ
สั ปดาห์ ที่ 1 รับฟังการอธิบายรู ปแบบการทางานของทางบริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด
สั ปดาห์ ที่ 2 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กCovid-19ประจาวันตลอดสัปดาห์
สั ปดาห์ ที่ 3 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กCovid-19ประจาวันตลอดสัปดาห์
สั ปดาห์ ที่ 4 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กหมวดเปรี ยบเทียบระหว่างโทรศัพท์ (เพื่อVS)
สั ปดาห์ ที่ 5 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กหมวดรี วิวให้ขอ้ มูลโทรศัพท์ (เพื่อVS)
สั ปดาห์ ที่ 6 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กCovid-19ประจาวันตลอดสัปดาห์
สั ปดาห์ ที่ 7 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กCovid-19ประจาวันตลอดสัปดาห์
สั ปดาห์ ที่ 8 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กหมวดเปรี ยบเทียบระหว่างอุปกรณ์เทคโนโลยี (เพื่อVS)
สั ปดาห์ ที่ 9 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กหมวดเปรี ยบเทียบระหว่างคอมพิวเตอร์ (เพื่อVS)
สั ปดาห์ ที่ 10 คิดบทและร่ วมแสดงในงานVDOของทางบริ ษทั
สั ปดาห์ ที่ 11 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กCovid-19ประจาวันตลอดสัปดาห์
สั ปดาห์ ที่ 12 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กหมวดคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค Series Acer
สั ปดาห์ ที่ 13 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กหมวดคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค Series Asus
สั ปดาห์ ที่ 14 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กหมวดคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค Series Msi
สั ปดาห์ ที่ 15 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กหมวดคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค Series ROG
สั ปดาห์ ที่ 16 ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กแนวให้กาลังใจของเพจ ห้องสี ฟ้า ในเครื อบริ ษทั
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
(1) Computer AMD Ryzen 7/Nvidia GTX 1060 1 เครื่ อง
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
(1) Adobe Photoshop 2020
(2) Adobe Premiere Pro 2020
(3) Adobe After Effect 2020
(4) Adobe Illustrator 2020

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
การปฏิ บ ัติง านสหกิ จศึ ก ษา เรื่ อง “การออกแบบโมชั่นกราฟิ กเพื่ อเผยแพร่ ท างสื่ อยูทูป
ชาแนล เพื่อวีเอส ให้กบั บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด ” โดยแสดงถึงการบูรณาการองค์ความรู ้
หลักของการออกแบบโมชัน่ กราฟิ กตามที่ได้ศึกษา มาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา โดย
ผูจ้ ดั ทาได้นาผลของการปฏิบตั ิงาน แบ่งรายละเอียดเป็ นหมวดหมู่ผลงานต่างๆ ดังนี้
1 หมวดหมู่งานโมชั่นกราฟิ ก เกีย่ วกับการให้ ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค
ทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด ได้มอบหมายงานให้นกั ศึกษาออกแบบงานโมชัน่
กราฟิ ก โดยเป็ นการให้ขอ้ มูลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ว่ามีรุ่นอะไรบ้างที่เป็ นที่นิยมในเวลา
นั้น มีสเปคข้อมูลเป็ นอย่างไร ทาไมถึงแนะนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คตัวนี้ให้ได้ทราบกัน โดยมี
รายละเอียดงานดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การผลิตงานโมชัน่ กราฟิ ก ของ ROG Starix G15/17

ภาพที่ 4.1 ภาพ Footage ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ROG Starix G15/17
นาFootageต่างๆ มารวมใน Folder เดียวกันเพื่อง่ายต่อการใช้งานและหาไฟล์ต่างๆ
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ภาพที่ 4.2 ภาพข้อมูลที่ได้แยกย่อยเป็ นหัวข้อนาเสนอไว้แล้ว
นาข้อมู ล ของเบื้ องต้นของ ROG Starix G15/17 จากทางบริ ษ ทั และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
น่าเชื่อถือ โดยแบ่งเป็ นหมวดหมู่ต่างๆ ประกอบด้วย ชื่อรุ่ น , Performance , ขนาดจอ , คียบ์ อร์ ด ,
พอร์ตเชื่อมต่อ และราคาสิ นค้า

ภาพที่ 4.3 ภาพในการทา ArtWork ROG Starix G15/17 Scene ที่ 1
นาไฟล์ Footage ต่างๆ และFontตัวอักษรมาจัดเรี ยงองค์ประกอบใน Adobe Illustrator ใช้
ลูกเล่นสี ซ้อนกันม่วงและชมพูโดยเอาไว้หลังสี ขาวเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กบั ตัวอักษร จากนั้น
แบ่งออกเป็ น Scene แรก ที่ใช้เป็ นหน้าปกของคลิปและฉากแรกในคลิป จากนั้นทาการแยก Layer
แต่ละ Layer ไว้เพื่อสะดวกต่อการขยับโมชัน่ ใน Adobe After Effects ต่อไป
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ภาพที่ 4.4 ภาพในการทา ArtWork ROG Starix G15/17 Scene ที่ 2
มาใน Scene ที่สองเกี่ยวกับ Performance ของตัวโน้ตบุ๊ค โดยการนาไฟล์ Footage ต่างๆ มา
จัดองค์ประกอบเช่นเดิม การจัดวาง Layout เป็ นหัวข้อ CPU, GPU, LAM&ROM, และ Os จากนั้น
ทาการแยก Layer แต่ละ Layer ไว้เพื่อสะดวกต่อการขยับโมชัน่ ใน Adobe After Effects ต่อไป

ภาพที่ 4.5 ภาพในการทา ArtWork ROG Starix G15/17 Scene ที่ 3
ต่ อ ด้ว ย Scene ที่ ส ามเกี่ ย วกับ จอของตัว โน้ต บุ๊ ค โดยการน าไฟล์ Footage ต่ า งๆ มาจัด
องค์ประกอบเช่นเดิม และจัดวาง Layout เป็ นหัวข้อขนาดจอและความละเอียด จากนั้นทาการแยก
Layer แต่ละ Layer ไว้เพื่อสะดวกต่อการขยับโมชัน่ ใน Adobe After Effects ต่อไป
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ภาพที่ 4.6 ภาพในการทา ArtWork ROG Starix G15/17 Scene ที่ 4
ฉาก Scene ที่ สี่ เ กี่ ย วกับ คี ย ์บ อร์ ด ของตัวโน้ต บุ๊ ค โดยการน าไฟล์ Footage ต่ า งๆ มาจัด
องค์ประกอบ การจัดวาง Layout เป็ นหัวข้อตามลูกเล่นต่างๆ ของคียบ์ อร์ ดว่ามีลูกเล่นอะไรบ้าง
จากนั้นท าการแยก Layer แต่ล ะ Layer ไว้เพื่ อสะดวกต่ อการขยับ โมชั่นใน Adobe After Effects
ต่อไป

ภาพที่ 4.7 ภาพในการทา ArtWork ROG Starix G15/17 Scene ที่ 5
ฉาก Scene ที่ห้าเกี่ยวกับพอร์ ตเชื่อมต่อของตัวโน้ตบุ๊ค โดยการนาไฟล์ Footage ต่างๆ มา
จัดองค์ประกอบ การจัดวาง Layout ตามจุดต่างๆ ที่เป็ นจุดเชื่อมต่อของโน้ตบุ๊ค จากนั้นทาการแยก
Layer แต่ละ Layer ไว้เพื่อสะดวกต่อการขยับโมชัน่ ใน Adobe After Effects ต่อไป
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ภาพที่ 4.8 ภาพในการทา ArtWork ROG Starix G15/17 Scene ที่ 6
Scene ที่ สุ ด ท้า ยเกี่ ย วกับ ราคาของตัว โน้ ต บุ๊ ค โดยการน าไฟล์ Footage ต่ า งๆ มาจัด
องค์ประกอบ การจัดวาง Layout แสดงถึงราคาของโน้ตบุ๊ค จากนั้นทาการแยก Layer แต่ละ Layer
ไว้เพื่อสะดวกต่อการขยับโมชัน่ ใน Adobe After Effects ต่อไป

ภาพที่ 4.9 ภาพในการขยับโมชัน่ ROG Starix G15/17 Scene ที่ 1
หลังจากแยกไฟล์ AI แต่ละไฟล์เรี ยบร้อยก็จะนาไฟล์พวกนั้นเข้าโปรแกรม AE โดยแยก
เป็ นแต่ละ Composition ที่ได้เรี ยบเรี ยงเป็ นแต่ละ Scene ไว้ โดยจะทาการเคลื่อนไหวและขยับตามที่
เหมาะสมกับการวาง Layout ไว้ในข้างต้น
ในฉากแรกจะ Zoom ไปที่ ตว้ พื้นหลังที่เป็ น Footage VDO เคลื่ อนไหว จากนั้นจะ Zoom
Out ออกมาแล้วเป็ นโน๊ตบุ๊ค2เครื่ องวิ่งเข้าหากัน และโลโก้ ROG จะค่อยๆชัดขึ้นมาตามด้วยชื่อของ
รุ่ น และปิ ดท้ายด้วย Pop Up Logo “เพื่อVS” และจะแช่ทิ้งไว้ และใช้ Transition มาเปลี่ยนฉาก
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ภาพที่ 4.10 ภาพในการขยับโมชัน่ ROG Starix G15/17 Scene ที่ 2
เป็ นการขยับ Scene ที่สอง คือหัวข้อ Performance หลังจากเปลี่ยน Transition ฉากแรกแล้ว
จะเป็ น Footage VDO พื้ น หลัง และเราจะขยับ โน๊ ต บุ๊ ค เลื่ อ นเข้ า มาทางขวา ตามด้ ว ยหั ว ข้ อ
Performance จากนั้นกลางจอโน็ตบุ๊คเป็ น PopUp ขึ้นมา ตามด้วย Logo ต่างๆ ตามหัวข้อย่อยของ
โน็ตบุ๊ค พร้อมกับข้อย่อยขึ้นมา ประกอบด้วย CPU, GPU, RAM&ROM และ OS:Windows10 เป็ น
PopUp ขึ้นมาค้างไว้ประมาณ4-5วิและหายไป พอจบหัวข้อสุ ดท้ายจะเข้า Transition เปลี่ยนฉาก
ต่อไป

ภาพที่ 4.11 ภาพในการขยับโมชัน่ ROG Starix G15/17 Scene ที่ 3
เป็ นการขยับ Scene ที่สาม คือหัวข้อจอ หลังจากเปลี่ยน Transition มาแล้ว ก็จะใช้แบบเดิม
คือ Footage VDO และ โน็ตบุ๊คจะเลื่อนเข้ามาจากทางขวา และขึ้นหัวข้อจอ จากนั้นรู ปภาพในจอจะ
ขึ้นมาและขึ้นหัวข้อย่อยต่างๆ ทางซ้ายค้างไว้จากนั้นจะเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่ อยๆ โดยในส่ วนของ
หัวข้อนี้ จะใช้เส้นมาแบ่งตรงกลางถึ งความแตกต่าง หลังจากนั้นจะค้างไว้และตัดเข้า Transition
เปลี่ยนฉาก
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ภาพที่ 4.12 ภาพในการขยับโมชัน่ ROG Starix G15/17 Scene ที่ 4
เป็ นการขยับ Scene ที่สี่ คือหัวข้อคียบ์ อร์ ด หลังจากเปลี่ยน Transition จากฉากสอง จะใช้
เป็ นแบบเดิม และ ตัวคียบ์ อร์ดจะเลื่อนเข้ามาทางซ้าย ตามด้วย PopUp ชื่อรุ่ น,ประเทภคียบ์ อร์ดและ
Logo คียบ์ อร์ดตามลาดับ จากนั้นจะใช้เทคนิคคือการนาตัว VDO ลูกเล่นของคียบ์ อร์ดวางทับให้ตรง
กับรู ป Footage ที่เรา Die Cut มา ต่อด้วยการทา Alpha Inverted Matte ระหว่างตัว Footage VDO กับ
ตัว Footage รู ป ให้ตดั พื้นหลังของ VDO ออกให้เหลือแค่ส่วนของคียบ์ อร์ ดที่ตรงกัน จากนั้น VDO
จะเล่นลูกเล่นต่างๆ ไปเรื่ อยๆ และจะมีชื่อของหัวข้อลูกเล่นขึ้นมาและหายไปตามลูกเล่นนั้นๆ จน
จบ ก็จะเลื่อนหายไป และเข้า Transition เปลี่ยนฉากต่อไป

ภาพที่ 4.13 ภาพในการขยับโมชัน่ ROG Starix G15/17 Scene ที่ 5
เป็ นการขยับ Scene ที่ห้า หลังจากเปลี่ยน Transition จากฉากสอง จะใช้เป็ นแบบเดิมคือ Footage
VDO พื้นหลัง และตัวโน็ตบุ๊ตจะเลื่อนเข้ามาทางขวา และขึ้น PopUp ชื่อรุ่ นกับหัวข้อ Ports จากนั้น
จะใช้ Path Tool ในการลากเส้นจากจุดเชื่อมต่อของโน็ตบุ๊คมาจุดชื่อเรี ยกต่างๆ โดยใช้ Trim Paths
มาช่ วยให้เส้นวิ่งจากจุ ดแรกมาจุ ดสุ ดท้ายและขึ้นชื่ อเรี ยก ทาจนครบทุกอัน จากนั้นชื่ อทุกอันจะ
หายไปและเส้นจะวิ่งกลับไปจุดเริ่ มต้น และโน็ตบุ๊คเลื่อนออก ตัดเข้า Transition เปลี่ยนฉากต่อไป
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ภาพที่ 4.14 ภาพในการขยับโมชัน่ ROG Starix G15/17 Scene ที่ 6
เป็ นการขยับ Scene สุ ดท้าย คือหัวข้อราคา หลังเปลี่ยน Transition ฉากสอง ก็จะใช้เป็ น
แบบเดิมคือ Footage VDO พื้นหลัง จะเป็ นชื่อรุ่ นขึ้นมาก่อน จากนั้นโน็ตบุ๊ค จะเลื่อนเข้ามาทางขวา
และ PopUp ราคาโดยประมาณเด้งขึ้นมา และจางลงนิ ดนึ่ ง ตามด้วย PopUp ตัวเลขราคาขึ้นมาค้าง
ไว้ 4-5 วิ จากนั้น โน้ตบุ๊คจะเลื่ อนออกทางซ้ายและหัวข้อจะหายไปก่ อนเข้า Transitions เข้า End
Credit เป็ น Scene จบ

ภาพที่ 4.15 ภาพการรวม Composition ของ ROG Starix G15/17 ในการรอ Render
หลัง จากที่ ข ยับ ทุ ก Composition เสร็ จ เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยก็ จ ะท าการพรี วิ ว ให้ ท างบริ ษ ัท
ตรวจเช็คทันที่เป็ นการเช็คข้อมูลความถูกต้องเหมาะสมและแก้ไขก่อนการ Render ครั้งสุ ดท้ายเป็ น
การจบขั้นตอนการผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ ก ROG Starix G15/17
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ทั้งนี้สามารถรับชมตัว VDO Motions Graphic ได้ทาง QR Code ด้านล่าง

ตัวอย่างผลงานเบื้องต้น ยังมีผลงานที่คล้ายลักษณะนี้อีกประกอบด้วย

ภาพที่ 4.16 (Acer Nitro 5)

ภาพที่ 4.17 (ASUS TUF GAMING FX505)

ภาพที่ 4.18 (MSI ALPHA 15)
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ภาพที่ 4.19 (MSI GE66 Raider)

ภาพที่ 4.20 (MSI GE75 Raider)

ภาพที่ 4.21 (MSI GS66 Stealth)
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ภาพที่ 4.22 (MSI GT76 Titan)

ภาพที่ 4.23 (Acer Swift 5)
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2 หมวดหมู่งานโมชั่นกราฟิ ก เกีย่ วกับการรีวิวข้ อมูลอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ เช่ นโทรศัพท์ นาฬิ กา
ดิจิทัล และ PlayStations
ทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด ได้มอบหมายงานให้นกั ศึกษาออกแบบงานโมชัน่
กราฟิ ก โดยเป็ นการให้ขอ้ มูลของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เป็ นการพรี วิวข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เป็ นที่นิยมและกระแสกาลังมาแรง โดยมีรายการดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การผลิตงานโมชัน่ กราฟิ ก ของ OnePlus 8 Pro Preview

ภาพที่ 4.24 ภาพ Footage ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน OnePlus 8 Pro
นำ Footage ต่ำงๆ มำรวมใน Folder เดียวกันเพือ่ ง่ำยต่อกำรใช้งำนและหำไฟล์ต่ำงๆ

ภาพที่ 4.25 ภาพข้อมูลที่ได้แยกย่อยเป็ นหัวข้อนาเสนอไว้แล้ว
นาข้อมูลของเบื้องต้นของ OnePlus 8 Pro จากทางบริ ษทั และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ
โดยแบ่งเป็ นหมวดหมู่ต่างๆ ประกอบด้วย ชื่อรุ่ น , ขนาดจอ , กล้องหน้า/กล้องหลัง , Performance ,
และราคาสิ นค้า
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ภาพที่ 4.26 ภาพในการทา ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ที่ 1
นาไฟล์ Footage ต่างๆ และ Logo ชื่ อรุ่ นมาจัดเรี ยงองค์ประกอบในAdobe Illustrator ใช้
Appearance สร้าง Effect Distort&Transform ในการเพิ่มลูกเล่นพื้นหลังของFontเป็ นสี แบบมุมเฉี ยง
เพื่อสร้างมิติให้กบั Logo และ Font จากนั้นแบ่งออกเป็ น Scene ต่างๆ โดย Scene แรก จะใช้เป็ น
หน้าปกของคลิปและฉากแรกในคลิป ต่อจากนั้นทาการแยก Layer แต่ละ Layer ไว้เพื่อสะดวกต่อ
การขยับโมชัน่ ใน Adobe After Effects ต่อไป

ภาพที่ 4.27 ภาพในการทา ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ที่ 2
มาใน Scene ที่สองเกี่ยวกับประเภทของจอภาพ ความละเอียด อัตราตัดต่อ ความแข็งแกร่ ง
และกล้องหน้า (ข้อมูลในส่ วนด้านหน้า)ของตัว โทรศัพ ท์ โดยการนาไฟล์ Footage ต่างๆ มาจัด
องค์ประกอบเช่นเดิม มีการใช้ลูกเล่นนารู ปที่แตกต่างกันมาว่าซ้อนกันแต่ละ Layer เพื่อจะนาไป
ขยับใน Adobe After Effects
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ภาพที่ 4.28 ภาพในการทา ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ที่ 3
มาใน Scene ที่สามเกี่ยวกับกล้องหลังของตัวโทรศัพท์ โดยการนาไฟล์ Footage ต่างๆ และ
Font ตัวอักษรมาจัดองค์ประกอบเช่นเดิม และทาการแยกแต่ละ Layer เพื่อจะนาไปขยับใน Adobe
After Effects

ภาพที่ 4.29 ภาพในการทา ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ที่ 4
มาใน Scene ที่สี่เกี่ยวกับ Performance ของตัวโทรศัพท์ โดยการนาไฟล์ Footage ต่างๆ และ
Font ตัวอักษรมาจัดองค์ประกอบเช่นเดิม มีการใช้ Logo Icon ในการช่วยสื่ อสารเช่น Logo Android,
RAM, ROM มาใช้ใน ArtWork ด้วย และทาการแยกแต่ละ Layer เพื่อจะนาไปขยับใน Adobe After
Effects
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ภาพที่ 4.30 ภาพในการทา ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ที่ 5
มาใน Scene ที่ ห้ า เป็ น Scene สุ ด ท้า ยเกี่ ย วกับ ราคา ของตัว โทรศัพ ท์ โดยการน าไฟล์
Footage และ Font ตัวอักษรมาจัดองค์ประกอบง่ายๆ โดยฉากนี้ไม่มีการวางองค์ประกอบอะไรเยอะ
เพราะทางบริ ษทั ต้องการให้แสดงราคาตัวเลขอย่างเดียวเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ จากนั้นทาการแยกแต่ละ
Layer เพื่อจะนาไปขยับใน Adobe After Effects

ภาพที่ 4.31 ภาพในการขยับโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ที่ 1
หลังจากแยกไฟล์ AI แต่ละไฟล์เรี ยบร้อยก็จะนาไฟล์พวกนั้นเข้าโปรแกรม AE โดยแยก
เป็ นแต่ละ Composition ที่ได้เรี ยบเรี ยงเป็ นแต่ละ Scene ไว้ โดยจะทาการเคลื่อนไหวและขยับตามที่
เหมาะสมกับการวาง Layout ไว้ในข้างต้น
ในฉากแรกจะเป็ นตัวโทรศัพท์ทางขวาเลื่อนขึ้นมาตามด้วยทางซ้าย เลื่อนขึ้นมาแบบตัดกัน
จากนั้นตัว Logo รุ่ นโทรศัพ ท์จะพุ่ ง ขึ้ นมาทางมุ ม ซ้า ยล่ า งและปิ ดท้า ยด้วย Logo “เพื่ อVS” เป็ น
PopUp หมุนเด้งขึ้นมา พอทุกอย่างขึ้นมาครบจะค้างไว้ประมาณ4-5วินาทีและย้อน Reverse กลับไป
พร้อมกับ Transition มาเปลี่ยนฉาก
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ภาพที่ 4.32 ภาพในการขยับโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ที่ 2/1
เป็ นการขยับ Scene ที่สอง คือข้อมูลส่วนด้านหน้าโทรศัพท์ หลังจากเปลี่ยน Transition จาก
ฉากแรกแล้วจะเป็ นฉากขาวจากนั้น Logo รุ่ นเลื่อนออกมามุมบน จากนั้นตามด้วยตัวโทรศัพท์จะ
เลื่ อนเข้า มาทางขวา ต่อมานา Layer รู ปโทรศัพ ท์ที่ ต่างกันมาปรั บ Opacity สลับกันเป็ นจังหวะ
กระพริ บเพแสดงถึงความแตกต่างของข้อมูลและหัวข้อย่อย ซึ่งประกอบด้วยจอภาพ,ความละเอียด
และความแข็งแกร่ งที่มีรูปมาสลับให้เห็นถึงความแตกต่าง โดยหัวข้อย่อยนั้นๆ จะ PopUp ขึ้นมาและ
สลับกันหายไป

ภาพที่ 4.33 ภาพในการขยับโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ที่ 2/2
ยัง อยู่กับ การขยับ Scene ที่ ส อง ในส่ วนนี้ คื อส่ วนของกล้องหน้า โดยต่อจากฉากที่แล้ว
หลังจากจบหัวข้อย่อยสุ ดท้ายโทรศัพท์เครื่ องเดิมจะเลื่อนออกและโทรศัพท์เครื่ องใหญ่จะเลื่อน
ขึ้นมาให้เห็นแค่หน้าจอ จากนั้นจะใช้Pen Toolสร้างเส้นสี เขียวขึ้นมาโดยใช้ Effect Trim Paths มา
ใช้ในการทาเส้นวิ่งจากจุดกล้องมาหัวข้อ จากนั้นข้อมูลจะเป็ น PopUp เด้งขึ้นมาค้างไว้4-5วินาที
จากนั้นจะย้อน Reverse กลับไปพร้อมกับ Transition มาเปลี่ยนฉาก
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ภาพที่ 4.34 ภาพในการขยับโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ที่ 3
เป็ นการขยับ Scene ที่ ส าม คื อ ข้อ มู ล ส่ ว นกล้อ งหลัง ของโทรศัพ ท์ หลัง จากเปลี่ ย น
Transition จากฉากสองแล้วจะเป็ นฉากขาวเหมือนเดิมจากนั้นจะเป็ น Logo รุ่ นเลื่อนออกมามุมบน
จากนั้นตามด้วยตัวโทรศัพท์จะเลื่อนขึ้นมาทางล่างซ้าย จากนั้นจะขึ้นหัวข้อกล้องหลัง ก่อนที่จะใช้
Pen Tool สร้างเส้นเหมือนเดิมในการสร้างเส้นวิ่งจากจุดต่างๆของกล้องออกมาถึงข้อมูล พอครบทุก
ข้อมูลจะค้างไว้4-5วินาทีจากนั้นจะตัดเข้า Transition มาเปลี่ยนฉาก

ภาพที่ 4.35 ภาพในการขยับโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ที่ 4/1
เป็ นการขยับ Scene ที่ สี่ คื อ ข้อ มู ล ส่ ว น Performance ของโทรศัพ ท์ หลัง จากเปลี่ ย น
Transitionจากฉากสามแล้วจะเป็ นฉากขาวเหมื อนเดิ ม จากนั้นตัวโทรศัพท์จะเลื่ อนขึ้นโดยมี ก าร
หมุนเข้ามาทางซ้ายจากนั้นเครื่ องที่สองจะเลื่อนออกมาจากเครื่ องแรก จากนั้นจะขึ้นหัวข้อชิป โดยมี
เส้น Paths ลากออกมาจากตรง Logo ของ OnePlus จากนั้นหัวข้อย่อยจะเป็ น PopUp เด้งออกมา
ตามลาดับ CPU และ GPU
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ภาพที่ 4.36 ภาพในการขยับโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ที่ 4/2
ยังอยู่กบั การขยับ Sceneที่ สี่ คือข้อมูลส่ วน Performance ของโทรศัพท์ โดยในหัวข้อ RAM, ROM
และระบบปฏิ บ ัติ ก ารจะมี ก ารใช้ Icon เข้า ด้ว ยโดยจะซ้ อ นอยู่ บ นกรอบสี่ เ หลี่ ย มสี ข าวจางๆ
เปรี ยบเสมือนจอโทรศัพท์ที่มีการแสดงผลขึ้นมา จากนั้นตามด้วยหัวข้อทั้งหมดจนครบตามลาดับ
ค้างไว้4-5วินาที จากนั้นจะย้อน Reverse กลับพร้อมกับ Transition มาเปลี่ยนฉาก

ภาพที่ 4.37 ภาพในการขยับโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ที่ 5
เป็ นการขยับ Scene ที่สุดท้าย คือข้อมูลส่ วนราคาของโทรศัพท์ หลังจากเปลี่ยน Transition
จากฉากสี่ แล้วจะเป็ นฉากขาวเหมือนเดิมจากนั้นจะขึ้น PopUp ราคา ตามด้วยตัวโทรศัพท์จะเลื่อน
ขึ้นโดยมีการหมุนเข้ามาด้วยทางซ้ายจากนั้นเครื่ องที่สองที่ซ้อนอยู่จะเลื่อนออกมาจากเครื่ องแรก
เหมือนเดิมกับฉากที่สี่ จากนั้นจะขึ้นหัวข้อ เริ่ มต้นที่ และตามด้วย PopUp ราคาเด้งขึ้นมาค้างไว้ 4-5
วินาที จากนั้นจะตัดเข้า Transitions เข้า End Credit เป็ น Scene จบ
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ภาพที่ 4.38 ภาพการรวม Composition ของ OnePlus 8 Pro ในการรอ Render
หลัง จากที่ ข ยับ ทุ ก Composition เสร็ จ เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยก็ จ ะท าการพรี วิ ว ให้ ท างบริ ษ ัท
ตรวจเช็คทันที่เป็ นการเช็คข้อมูลความถูกต้องเหมาะสมและแก้ไขก่อนการ Render ครั้งสุ ดท้ายเป็ น
การจบขั้นตอนการผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ ก Preview OnePlus 8 Pro
ทั้งนี้สามารถรับชมตัว VDO Motions Graphic ได้ทาง QR Code ด้านล่าง

ตัวอย่างผลงานเบื้องต้น ยังมีผลงานที่คล้ายลักษณะนี้อีกประกอบด้วย

ภาพที่ 4.39 (iPhone 12)
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ภาพที่ 4.40 (Realme XT)

ภาพที่ 4.41 (SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite)

ภาพที่ 4.42 (SAMSUNG Galaxy Note 20)
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ภาพที่ 4.43 (XiaoMi Mi 10 Pro)

ภาพที่ 4.44 (XiaoMi Mi Band 5)

ภาพที่ 4.45 (Playstation 5)

45
3 หมวดหมู่งานโมชั่นกราฟิ ก เกีย่ วกับการเปรียบเทียบข้ อมูลของอุปกรณ์ ต่างๆ ทั้งโทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด ได้มอบหมายงานให้นกั ศึกษาออกแบบงานโมชัน่
กราฟิ ก โดยเป็ นการเปรี ยบเทียบข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ว่าอุปกรณ์น้ นั มีความแตกต่างกันมาก
เพียงใดเป็ นตัวช่วยในการหาข้อดีขอ้ ด้อยช่วยในการตัดสิ นใจเลือกสิ นค้า โดยมีรายการดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การผลิตงานโมชัน่ กราฟิ กของ MacBookPro 2020 VS MacBookAir 2020

ภาพที่ 4.46 ภาพ Footage ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020
นา Footage ต่างๆ มารวมใน Folder เดียวกันเพื่อง่ายต่อการใช้งานและหาไฟล์ต่างๆ

ภาพที่ 4.47 ภาพข้อมูลที่ได้แยกย่อยเป็ นหัวข้อนาเสนอไว้แล้ว
นาข้อมูลของเบื้องต้นของ MacBook Pro 2020 และ MacBook Air 2020 จากทางบริ ษทั และ
แหล่ง ข้อมู ล ต่า งๆ ที่ น่า เชื่ อถื อ โดยแบ่งเป็ นหมวดหมู่ต่างๆ ที่ ส ามารถนามาเปรี ย บเที ย บกันได้
ประกอบด้วย Performance , ประเภทจอ , ตัวเครื่ อง , และราคาสิ นค้า
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ภาพที่ 4.48 ภาพในการทา ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ที่ 1
นาไฟล์ Footage ต่างๆ และLogoชื่อรุ่ นมาจัดเรี ยงองค์ประกอบใน Adobe Illustrator โดยได้
สร้างขนาดของ ArtWork ให้มีขนาดใหญ่เพื่อนให้เป็ นลูกเล่นในการขยับใน AE โดย Scene แรก จะ
ใช้เป็ นหน้า ปกของคลิ ป และฉากแรกในคลิ ป ต่ อจากนั้นท าการแยก Layer แต่ล ะ Layer ไว้เพื่ อ
สะดวกต่อการขยับโมชัน่ ใน Adobe After Effects ต่อไป

ภาพที่ 4.49 ภาพในการทา ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ที่ 2/1
มาใน Scene ที่สองเกี่ยวกับ Performance ของ MacBook Pro และ MacBook Air โดยการ
นาไฟล์ Footage ต่างๆ มาจัดองค์ประกอบต่างๆ และออกแบบหมวดหัวข้อของการเปรี ยบเทียบให้
เข้าใจง่ายๆโดยใช้รูปหกเหลี่ยมเป็ นกรอบหัวข้อและมีกรอบสี่ เหลี่ยมออกมาทางซ้ายขวาเป็ นข้อมูล
ย่อยในการเปรี ยบเทียบ โดยในฉากของ Performance จะมีหัวข้อประกอบด้วย CPU, GPU, RAM
และ ROM จากนั้นจะทาการแยกแต่ละ Layer เพื่อจะนาไปขยับใน Adobe After Effects
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ภาพที่ 4.50 ภาพในการทา ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ที่ 2/2
ยังอยู่ใน Scene ที่สองแต่เป็ นหัวข้อเกี่ยวกับจอ ของ MacBook Pro และ MacBook Air ใช้
องค์ประกอบต่อจากหัวข้อที่แล้วแต่เปลี่ยนหมวดย่อยเป็ นจอภาพ โดยในฉากของจอ จะมีหัวข้อ
ประกอบด้วย จอภาพ,ความละเอียด,ความสว่างและเทคโนโลยี จากนั้นจะทาการแยกแต่ละ Layer
เพื่อจะนาไปขยับใน Adobe After Effects

ภาพที่ 4.51 ภาพในการทา ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ที่ 2/3
ยังอยูใ่ น Scene ที่สองแต่เป็ นหัวข้อเกี่ยวกับตัวเครื่ อง ของ MacBook Pro และ MacBook
Air จะมีการเปลี่ยน Footage เป็ นรู ปตัวเครื่ องแทนเพื่อง่ายต่อการระบุจุดต่างๆ ของตัวข้อมูลที่จะ
เปรี ยบเทียบ โดยในฉากของตัวเครื่ อง จะมีหวั ข้อประกอบด้วย น้ าหนัก,คียบ์ อร์ด,Touch ID,Touch
Bar,การเชื่อมต่อ,การเชื่อมต่อด้วยสาย,ระบบเสี ยง,แบตเตอรี่ และสี ของทั้งหมดของ MacBook Pro
และ MacBook Air จากนั้นจะทาการแยกแต่ละ Layer เพื่อจะนาไปขยับใน Adobe After Effects
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ภาพที่ 4.52 ภาพในการทา ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ที่ 3
มาใน Scene ที่สามเป็ น Scene สุ ดท้ายเกี่ยวกับราคาโดยประมาณ ของ MacBook Pro และ
MacBook Air โดยการนาไฟล์ Footage ของทั้งสองตัวมาจัดองค์ประกอบโดยนา Footageนั้ นมาก
ลับหัวและปรับค่าความชัดลงให้เสมือนกับสะท้อนกระจกอยู่ จากนั้นก็จดั เรี ยงตัวอักษรต่างๆใ ห้
เหมาะสมและอ่านง่าย จากนั้นจะทาการแยกแต่ละ Layer เพื่อจะนาไปขยับใน Adobe After Effects

ภาพที่ 4.53 ภาพในการขยับโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ที่ 1
หลังจากแยกไฟล์ AI เรี ยบร้อยก็จะนาไฟล์เข้าโปรแกรม AE แยกเป็ นแต่ละ Composition
แต่ละScene ไว้ โดยจะทาการเคลื่อนไหวและขยับตามที่เหมาะสมกับการวาง Layout ไว้ในข้างต้น
ในฉากแรกจะเป็ นฉากขาว จากนั้นตัว MacBook Pro และ MacBook Air ค่อยๆชัดและใหญ่
ขึ้นโดยหมุนเข้ามาตรงกลาง จากนั้นจะขึ้นชื่ อของ MacBook Air 2020 ก่อน ทางซ้ายและจะหมุน
พลิกอีกรอบสลับให้ MacBook Pro มาอยูท่ างซ้ายแทนจากขวา จากนั้นจะขึ้นชื่อ MacBook Pro 2020
จากนั้นจะปิ ดท้ายด้วย Logo “เพื่อVS” เป็ น PopUp หมุนเด้งขึ้นมาตรงกลาง พอทุกอย่างขึ้นมาครบ
จะค้างไว้ประมาณ4-5วินาทีและย้อน Reverse กลับไปพร้อมกับ Transition มาเปลี่ยนฉาก
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ภาพที่ 4.54 ภาพในการขยับโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ที่ 2
เป็ นการขยับ Scene ที่ ส อง คื อ ข้ อ มู ล ส่ ว น Performance ของทั้ ง MacBook Pro และ
MacBook Air หลังจากเปลี่ยน Transition จากฉากแรกแล้วจะเป็ นหัวข้อ Performance ขึ้นมาพร้อม
กับองค์ประกอบของชื่อรุ่ นและ Logo Apple จากนั้นตามด้วยรู ปของ MacBook Pro และ MacBook
Air เลื่อนเข้ามาพร้อมกันทางซ้ายและขวา แล้วขึ้น Logo “เพื่อVS” เล็กๆตรงกลาง ตามด้วย รู ปหก
เหลี่ ยมเด้งขึ้นมาและสี่ เหลี่ ยมยื่นออกมาพร้ อมกันจากทางซ้ายและขวา ต่อด้วยที่ จอของทั้ง สอง
เครื่ อ งจะมี กรอบสี่ เ หลี่ ย มจางๆขึ้ น มาพร้ อ มกับ Logo Icon ของ หั ว ข้อ ย่ อ ยนั้ น ๆ โดยในฉาก
Performance จะประกอบไปด้วยหัวข้อ CPU, GPU, RAM และ ROM ถือเป็ นการจบ Scene สอง

ภาพที่ 4.55 ภาพในการขยับโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ที่ 3
เป็ นการขยับ Scene ที่สาม แต่ยงั ใช่ฉากเดิมของ Scene ที่สอง แต่เปลี่ยนข้อมูลส่วน Performance
เป็ นจอแทน จากนั้นจะขึ้นหัวข้อย่อยในหมวดนี้แทน โดยในฉากนี้จะมีการใช้ลูกเล่นการซ้อนรู ปที่
ต่างกันและปรับ Opacity ในการสลับไปมา แสดงให้เห็นความแตกต่างของตัว จอภาพ, ความ
ละเอียด, ความสว่าง และ เทคโนโลยี True Tone โดยในฉากจอ จะประกอบไปด้วยหัวข้อ จอภาพ,
ความละเอียด, ความสว่าง และเทคโนโลยี ถือเป็ นการจบ Scene สาม
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ภาพที่ 4.56 ภาพในการขยับโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ที่ 4
เป็ นการขยับ Scene ที่ สี่ แต่ย งั ใช่ ฉากเดิ มของ Scene ที่ ส องแต่เปลี่ ยนข้อมูลส่ วนจอเป็ น
ตัวเครื่ องแทนและยังเปลี่ยนรู ปทั้ง MacBook Pro และ MacBook Air โดยเลื่อนอันเก่าออกและนารู ป
ใหม่เลื่อนเข้ามาแทนที่ จากนั้นจะขึ้นหัวข้อย่อยในหมวดนี้ แทน โดยในฉากนี้ จะมีการใช้ลูกเล่นบาง
หัวข้อย่อย เป็ นการทากรอบกระพริ บๆ เป็ นการระบุจุดต่างๆ ว่าจุดๆ นั้นคือตรงไหน โดยจะมีการตี
กรอบ ประกอบด้วย คียบ์ อร์ด, Touch ID และ Touch Bar และในส่ วนของ หัวข้อย่อย การเชื่อมต่อ
จะมี ก ารใช้ Icon มาด้วยในการสื่ อความหมายด้วย เช่ น Icon Wifi และ Icon Bluetooth ส่ วนการ
เชื่ อมต่อด้วยสายจะมีการลากเส้น Pen Tool ออกมาจากจุดเชื่ อมต่อด้วย โดยในฉากตัวเครื่ อง จะ
ประกอบไปด้วยหัวข้อ น้ าหนัก, คียบ์ อร์ ด, Touch ID, Touch Bar ,การเชื่ อมต่อ, การเชื่ อมต่อด้วย
สาย, ระบบเสี ยง, แบตเตอรี่ และ สี โดยในฉากของสี จะเปลี่ยนเอารู ปทั้งสองรู ปออก และนารู ปสี
ต่างๆ ของ MacBook Pro และ Mac Book Air เข้ามาแทนจากนั้นค้างไว้ และตัดเข้า Transition ถือ
เป็ นการจบ Scene สี่
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ภาพที่ 4.57 ภาพในการขยับโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ที่ 5
เป็ นการขยับ Scene สุ ด ท้า ย คื อ ข้อ มู ล ส่ ว นราคาของ MacBook Pro และ MacBook Air
หลังจากเปลี่ยน Transition จากฉากสี่ แล้วจะเป็ นฉากขาวเหมื อนเดิ มจากนั้นจะขึ้ น PopUp Logo
Apple ตามด้วย ราคาโดยประมาณ และเป็ นตัวเครื่ องทั้งสองตัวเลื่อนเข้ามาพร้อมกันทางซ้ายขวา
ตามด้วยชื่ อของทั้งคู่และ PopUp ราคาจะเด้งขึ้นมาตามลาดับ ค้างไว้ 4-5วินาที จากนั้นจะตัดเข้า
Transitions เข้า End Credit เป็ น Scene จบ

ภาพที่ 4.58 ภาพรวม Composition ของ MacBookPro 2020 Vs MacBookAir 2020 ในการรอ
Render
หลัง จากที่ ข ยับ ทุ ก Composition เสร็ จ เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยก็ จ ะท าการพรี วิ ว ให้ ท างบริ ษัท
ตรวจเช็คทันที่เป็ นการเช็คข้อมูลความถูกต้องเหมาะสมและแก้ไขก่อนการ Render ครั้งสุ ดท้ายเป็ น
การจบขั้นตอนการผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ ก MacBook Pro 2020 VS MacBook Air 2020
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ทั้งนี้สามารถรับชมตัว VDO Motions Graphic ได้ทาง QR Code ด้านล่าง

ตัวอย่างผลงานเบื้องต้น ยังมีผลงานที่คล้ายลักษณะนี้อีกประกอบด้วย

ภาพที่ 4.59 (Huawei MatePad Pro VS SAMSUNG Galaxy Tap S6)

ภาพที่ 4.60 (XiaoMi Mi Band 4 VS XiaoMi Mi Band 5)

ภาพที่ 4.61 (Raspberry Pi 4 Model B VS Raspberry Pi 3 Model B)
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ภาพที่ 4.62 (Microsoft Surface Go 2 VS Microsoft Surface Go)

ภาพที่ 4.63 (Microsoft Surface Pro X VS Microsoft Surface Pro 7)
4 หมวดหมู่งานโมชั่นกราฟิ ก เกีย่ วกับข้ อมูลของโคโรน่ าไวรัส(โควิด-19) แบบรายวัน
ทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด ได้มอบหมายงานให้นกั ศึกษาออกแบบงานโมชัน่
กราฟิ ก โดยเห็นถึงปัญหาของโคโรน่าไวรัส ทางบริ ษทั เลย อยากจะเพิ่มข้อมูลรายวันของไวรัสนี้ ไป
ด้วยโดยเป็ นInfo ตัวเลขสถิติง่ายๆ โดยมีรายการดังนี้
ขั้นตอนการปฏิ บ ัติง าน การผลิ ตงานโมชั่นกราฟิ กของ “5ประเทศดังไม่มี ข้อจากัดการบิ น ช่ ว ง
Covid-19”
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ภาพที่ 4.64 ภาพ Footage ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน
“5ประเทศดังไม่มีขอ้ จากัดการบินช่วง Covid-19”
นา Footage ต่างๆมารวมใน Folder เดียวกันเพื่อง่ายต่อการใช้งานและหาไฟล์ต่างๆ

ภาพที่ 4.65 ที่มาในการหาแหล่งอ้างอิงข้อมูล
หาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้อา้ งอิง เกี่ยวกับ5ประเทศที่ไม่มีขอ้ จากัดทางการบินร่ วมไป
ถึง ข้อมูลสถิติตวั เลขต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือจากเว็บที่มีการยอมรับ โดยอ้างอิงข้อมูลทางการบิน
จากเว็บKayak และอ้างอิงข้อมูลสถิติโควิด-19จาก Worldometers เป็ นต้น โดยเราจะเอาเว็บพวกนี้
มาทาเป็ นฉากอ้างอิงใส่ตอนท้ายของคลิป
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ภาพที่ 4.66 ภาพในการทา ArtWork
“5ประเทศดังไม่มีขอ้ จากัดการบินช่วง Covid-19” Scene ที่ 1
หลังจากได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการแล้ว ก็จะเริ่ มสร้าง ArtWork ที่ละส่วน โดยคานึงถึงความ
ต้องการของบริ ษทั ที่ตอ้ งการทาอะไรง่ายๆ และรวดเร็ ว โดยเริ่ มสร้างหน้าปกคลิป และ Scene แรก
โดยการนา Footage สถานที่มาจัดองค์ประกอบจากนั้นสร้างกรอบหกเหลี่ยมตรงกลางจัดเรี ยงคาให้
สวยงาม

ภาพที่ 4.67 ภาพในการทา ArtWork
“5ประเทศดังไม่มีขอ้ จากัดการบินช่วง Covid-19” Scene ที่ 2
เป็ นการสร้าง ArtWork Scene ที่สอง โดยได้นา Icon ของ 5 ประเทศมาจัดเรี ยงแบ่งเป็ น
ช่องๆ 5 ช่อง โดย Scene นี้ เป็ นการบอกให้ทราบว่ามีประเทศอะไรบ้าง จากนั้นจะแยก Layer เพื่อเอา
ไปขยับต่อใน AE
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ภาพที่ 4.68 ภาพในการทา ArtWork
“5ประเทศดังไม่มีขอ้ จากัดการบินช่วง Covid-19” Scene ที่ 3
เป็ นการสร้าง ArtWork Scene ที่สาม จะทาเป็ นการเรี ยงอันดับง่ายๆ และทาหัวข้อแต่ละ
หัวข้ออยูข่ า้ งบน และใช้กราฟแท่งสี่ เหลี่ยมเป็ นตัวเปรี ยบเทียบความต่างของตัวเลข โดยในฉากนี้จะ
มีขอ้ มูลในส่วนของ ผูต้ ิดเชื่อ, ผูเ้ สี ยชีวิต, รักษาหาย และ รักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล จากนั้น แย่ง Layer
เอาไว้ ในการขยับต่อใน AE

ภาพที่ 4.69 ภาพในการทา ArtWork
“5ประเทศดังไม่มีขอ้ จากัดการบินช่วง Covid-19” Scene ที่ 4
เป็ นการสร้าง ArtWork Scene ที่สี่ เป็ นข้อมูลในส่ วยผูต้ ิดเชื่อเพิม่ ขึ้นประจาวัน โดยจะใช้
กราฟของทาง Worldometers มาใช้ในการอ้างอิงด้วย ทาลักษณะนี้ ทั้ง 5 ประเทศ จากนั้นแย่ง Layer
และนาไปขยับต่อใน AE
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ภาพที่ 4.70 ภาพในการขยับโมชัน่ “5ประเทศดังไม่มีขอ้ จากัดการบินช่วง Covid-19” Scene ที่ 2
หลัง จากแยกไฟล์ AI เรี ยบร้ อ ยก็ จ ะน าไฟล์ เ ข้ า โปรแกรม AE โดยแยกเป็ นแต่ ล ะ
Composition แต่ละ Scene ไว้ โดยจะทาการเคลื่อนไหวและขยับตามที่เหมาะสมกับการวาง Layout
ไว้ในข้างต้น
เราจะเริ่ มในฉากที่สองก่อน โดยจะเป็ นการรับ Transition มาจากฉากแรก จากนั้นจะเป็ น
PopUp Logo “เพื่อVS” เล็กๆ เด้งหมุนขึ้นมา ตามด้วยวันที่ จากนั้นจะเป็ น Icon ประเทศ เด้งขึ้นมา
และชื่ อค่อยๆชัดเป็ นล าดับ จนครบทั้ง 5 ประเทศ จากนั้นค้างไว้ป ระมาณ4-5 วินาที่ และตัดเข้า
Transition เปลี่ยนฉากต่อไป

ภาพที่ 4.71 ภาพในการขยับโมชัน่ “5ประเทศดังไม่มีขอ้ จากัดการบินช่วง Covid-19” Scene ที่ 3
เป็ นการขยับ Scene ที่สาม หลังจาก Transiton มาจากฉากที่สองแล้ว จะเป็ น PopUp Logo
“เพื่อVS” ขึ้นมา ตามด้วย หัวข้อแต่ละหัวข้อ ต่อด้วยประเทศขึ้นมา และกราฟแท่งค่อยๆยืดยาว
ออกไปจนสุ ดตามตัวเลขที่ ส่ วนตัวเลข ได้ใช้ Effect Slider Control มาใช้ทาตัวเลขวิ่งจาก 0-100 ทา
ตามหัวข้อ ประกอบด้วย ผูต้ ิดเชื่อ , เสี ยชีวิต, รักษาหาย และ รักษาอยู่ในโรงพยาบาล โดยทุกๆ การ
เปลี่ยนหัวข้อจะมี Transition มาคัน่ ฉากเสมอ
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ภาพที่ 4.72 ภาพในการขยับโมชัน่ “5ประเทศดังไม่มีขอ้ จากัดการบินช่วง Covid-19” Scene ที่ 4
เป็ นการขยับ Scene ที่สี่ หลังจาก Transition มาจากฉากที่สามแล้ว จะเป็ น PopUp Logo
“เพื่อVS” ขึ้นมาเหมือนเดิม จากนั้นตามด้วย หัวข้อแต่ละหัวข้อ ตามด้วย ชื่อประเทศค่อยๆชัดขึ้นมา
และเป็ นPopUp กราฟเส้นเด้งขึ้นมาค้างไว้4-5วินาที่และเด้งออกเปลี่ยนเป็ นประเทศอื่นๆ จนครบทั้ง
5ประเทศ จากนั้นตัดเข้า Transition เข้าอ้างอิงที่ได้ทาไว้ และตัดเข้า End Credit จบฉากสุดท้าย

ภาพที่ 4.73 ภาพรวม Compositionของ “5ประเทศดังไม่มีขอ้ จากัดการบินช่วง Covid-19” ในการรอ
Render
หลังจากที่ขยับทุก Composition เสร็จเป็ นที่เรี ยบร้อยก็จะนาทุกๆ Scene มาประกอบกันโดย
เอาปกอันแรกที่ได้ทาไว้มาวางไว้ขา้ งหน้าจากนั้นจะทาการพรี วิวให้ทางบริ ษทั ตรวจเช็คทันที่เป็ น
การเช็คข้อมูลความถูกต้องเหมาะสมและแก้ไขก่อนการ Render ครั้งสุ ดท้ายเป็ นการจบขั้นตอนการ
ผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ ก “5ประเทศดังไม่มีขอ้ จากัดการบินช่วง Covid-19”
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ทั้งนี้สามารถรับชมตัว VDO Motions Graphic ได้ทาง QR Code ด้านล่าง

ตัวอย่างผลงานเบื้องต้น ยังมีผลงานที่คล้ายลักษณะนี้อีกประกอบด้วย

ภาพที่ 4.74 ภาพตัวอย่างงาน Covid-19
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5 หมวดหมู่งานโมชั่นกราฟิ ก ส่ วนเพิม่ เติมของยูทูปชาแนล ห้ องสี ฟ้า ในเครื อ ของบริษัท
ทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด ได้มอบหมายงานเพิ่มเติมให้นกั ศึกษาออกแบบงาน
โมชัน่ กราฟิ ก ในการให้แง่คิดและกาลังใจของทางยูทูปในเครื อของบริ ษทั โดยการนาคาคมต่างๆมา
ทาเป็ นรู ปนิ่ง เคลื่อนไหวผ่านการเล่าเรื่ อง ทั้งแง่คิด ข้อคิดต่างๆ การให้กาลังใจ โดยมีรายการดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การผลิตงานโมชัน่ กราฟิ กของ “จงอย่าหมดศรัทธาในตัวเราเอง - ชนาธิ ป
สรงกระสิ นธ์”

ภาพที่ 4.75 ภาพ Footage ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน
“จงอย่าหมดศรัทธาในตัวเราเอง - ชนาธิป สรงกระสิ นธ์”
นา Footage ต่างๆมารวมใน Folder เดียวกันเพื่อง่ายต่อการใช้งานและหาไฟล์ต่างๆ

ภาพที่ 4.76 ภาพการนาวลีของ ชนาธิปมาแต่งและเล่าเรื่ องผ่านทางแนวคิดของนักศึกษา
นามาปรั บ ให้เป็ นการให้ก าลังใจตามจุ ดประสงค์ของทางเพจ ห้องสี ฟ้ า เพื่ อใช้ใ นการ
บรรยายประกอบการเล่าเรื่ อง
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ภาพที่ 4.77 ภาพเสี ยงที่ทาการอัดมาตามบทที่เขียนไว้
ทาการอัดเสี ยงมาใช้ประกอบในการเล่าเรื่ อง เป็ นหนึ่งใน Footage

ภาพที่ 4.78 ภาพในการทา ArtWork
“จงอย่าหมดศรัทธาในตัวเราเอง - ชนาธิป สรงกระสิ นธ์”
สร้าง ArtWork ทั้งหมด โดยการจัดวางให้เรี ยบร้อยและแยก Layer ออกแบ่งเป็ น Scene
ต่างๆตามที่ได้วางแผนไว้ เอาไปขยับต่อใน AE
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ภาพที่ 4.79 ภาพในการขยับโมชัน่
“จงอย่าหมดศรัทธาในตัวเราเอง - ชนาธิป สรงกระสิ นธ์” Scene ที่ 1
หลังจากสร้าง ArtWork ใน AI เสร็จแล้ว จะนาไฟล์น้ นั เข้าโปรแกรม AE สร้าง
Composition ที่ตอ้ งการขึ้นมา จากนั้นนาเสี ยงที่อดั มารวมกับไฟล์เพลงประกอบ จากนั้นเริ่ มทาการ
เคลื่อนไหวและขยับตามที่เหมาะสมกับการวาง Layout ไว้ในข้างต้น
มาในฉากแรกเราจะเปิ ดด้วยฉากสี เทา และ Logo “For Real Hero” ค่อยๆชัดและใหญ่ข้ ึน
จากนั้นจางหายไป

ภาพที่ 4.80 ภาพในการขยับโมชัน่
“จงอย่าหมดศรัทธาในตัวเราเอง - ชนาธิป สรงกระสิ นธ์” Scene ที่ 2
หลัง จากฉากแรกแล้ว จะขึ้ น เป็ นค าพู ด ที่ ล ะประโยคชัด ขึ้ น มาตามเสี ย งที่ นัก ศึ ก ษาได้
บรรยาย พร้อมกับรู ป ชนาธิป ค่อยๆชัดและใหญ่ ขึ้นมา จากนั้น ทุกอย่างจางหายไป
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ภาพที่ 4.81 ภาพในการขยับโมชัน่
“จงอย่าหมดศรัทธาในตัวเราเอง - ชนาธิป สรงกระสิ นธ์” Scene ที่ 2
หลัง จากฉากที่ ส องแล้ว จากนั้น จะเป็ นกึ่ ง ๆสไลด์ โ ชว์ โดยจะท าการน า Footage ของ
ชนาธิ ป มาท าให้ค่ อยๆชัดและใหญ่ ข้ ึ นจากตรงกลาง และจางหายไป และเรี ย งเป็ นรู ป แต่ ล ะรู ป
ตามลาดับ

ภาพที่ 4.82 ภาพในการขยับโมชัน่
“จงอย่าหมดศรัทธาในตัวเราเอง - ชนาธิป สรงกระสิ นธ์” Scene ที่ 3
โดยในการทาสไลด์โชว์น้ ีจะมีการใช้เทคนิคการเคลื่อนกล้องใน AE ที่นกั ศึกษาได้เรี ยนมา
นามาใช้ในการเพิ่มลูกเล่นให้มีมิติเพิ่มความน่าสนใจให้กบั ตัวงานอีก
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ภาพที่ 4.83 ภาพในการขยับโมชัน่
“จงอย่าหมดศรัทธาในตัวเราเอง - ชนาธิป สรงกระสิ นธ์” Scene ที่ 4
หลังจากจบการบรรยายสไลด์โชว์แล้วจะขึ้นประโยคเดิมข้างต้น ขึ้นมาที่ละประโยคพร้อม
รู ปของชนาธิ ป และ End Credit ของทางเพจ ห้องสี ฟ้าขึ้นมาค้างไว้ประมาณ5-6วินาที่จนจบเพลง
จากนั้นหลังจากที่เคลื่อนไหวทุกอย่างเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้อยก็จะทาการพรี วิวให้ทางบริ ษทั ตรวจเช็ค
ทันที่เป็ นการเช็คข้อมูลความถูกต้องเหมาะสมและแก้ไขก่อนการ Render ครั้งสุ ดท้ายเป็ นการจบ
ขั้นตอนการผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ ก “จงอย่าหมดศรัทธาในตัวเราเอง - ชนาธิป สรงกระสิ นธ์”
ทั้งนี้สามารถรับชมตัว VDO Motions Graphic ได้ทาง QR Code ด้านล่าง

ตัวอย่างผลงานเบื้องต้น ยังมีผลงานที่คล้ายลักษณะนี้อีกประกอบด้วย

ภาพที่ 4.84 เราต้องก้าวต่อไป ไม่ใช่หยุดอยูก่ บั ที่ - กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์
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ภาพที่ 4.85 จงอย่ากลัวที่จะคว้าโอกาส - ธีรศิลป์ แดงดา

ภาพที่ 4.86 ที่ของเรา เราต้องสร้างขึ้นมาเอง - ธีราทร บุญมาทัน
ทั้งนี้สามารถรับชมผลงานทั้งหมดได้ทาง QR Code ด้านล่าง

(Youtube: เพื่อVS)

(Youtube: InBlueRoom)

66
สรุป
ผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษานั้น นักศึกษาสหกิจศึกษาได้เรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการออกแบบงานโมชัน่
กราฟิ กเผยแพร่ ทางสื่ อยูทูป ชาแนล ช่องเพื่อวีเอส ในขั้นตอนการรับรายละเอียดงานจากทางบริ ษทั
และพนักงานที่ปรึ กษาถื อเป็ นขั้นตอนแรกและที่มีความสาคัญมาก เนื่ องจากในขั้นตอนนี้ จะเป็ น
ขั้นตอนในการรับรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาจะต้องทาและออกแบบตัวสื่ อออกมาให้ตรง
ตามความต้องการของทางบริ ษทั มากที่สุด และเป็ นขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลสาคัญ เนื้ อหา และ
รู ปแบบลักษณะของสื่ อ ให้กบั ทางนักศึกษาสหกิจได้นาไปดาเนิ นการผลิตได้อย่างถูกต้องตามที่
บริ ษทั ต้องการ อีกทั้งได้พฒั นาทักษะในการออกแบบงานโมชัน่ กราฟิ ก การวางองค์ประกอบ การ
เลือกใช้สี การเลือกใช้ตวั อักษร (Font) แนวทางเทคนิคพิเศษในการเคลื่อนไหว จากพี่ที่ทางาน เอฟ
เฟค โทนสี และยังต้องใช้ทกั ษะความรู ้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กบั การผลิตสื่ อ ให้ตรงกับแนวคิด
ของสัญญะเพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการสู งสุ ดของกลุ่มเป้ าหมาย สาหรับขั้นตอนการ
แก้ไขนั้นจะเป็ นการตรวจสอบความถูก ต้องในข้อมูล และรายละเอี ย ดต่าง ๆ ที่ ได้กาหนดไว้ใ น
ขั้น ตอนแรกและขั้น ตอนหลัง การผลิ ต นั้ น จะท าการส่ ง ไฟล์ง าน ให้ กับ ทางบริ ษ ัท เพื่ อ ท าการ
ตรวจสอบก่ อนการเผยแพร่ ห ากสื่ อที่ ท าการผลิ ตไม่ผ่า นในขั้นตอนนี้ จะถูกส่ งแก้ไ ขอี กครั้ ง ใน
ขั้นตอนแก้ไขหากผ่านการตรวจสอบก็จะทาการเผยแพร่ โดยบริ ษทั การปฏิบตั ิงานสหกิจครั้ งนี้ ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในด้านการเรี ยนรู ้การออกแบบงานโมชัน่ กราฟิ กเพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อยูทูป

บทที่5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จากัด เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่
ตั้ง แต่ วนั ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึ งวันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 เสร็ จสิ้ นแล้ว นั้น ท าให้
นักศึกษาสหกิจได้รับประสบการณ์ในการทางานจริ ง ได้เรี ยนรู ้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิด
ปั ญหาขึ้น และได้ทางานร่ วมกับพนักงานคนอื่นๆอีกทั้งทาให้นกั ศึกษาสหกิจมีระเบียบวินยั ในการ
ทางานมากขึ้น และได้เรี ยนรู ้เทคนิคต่างๆในการใช้โปรแกรมผลิตงานออกแบบโมชัน่ กราฟิ ก และ
ยังสามารถนาความรู ้และเทคนิ คการออกแบบงานโมชัน่ กราฟิ กที่ไ ด้จากการปฏิบตั ิงานไปใช้กบั
การทางานในอนาคตได้
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 การทางานผลิตสื่ อโมชัน่ กราฟิ กทั้งแบบภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหวนั้น ต้องอาศัย
ความชานาญและเทคนิ ดพิเศษในการใช้โปรแกรมค่อนข้างมากเพื่อผลิตสื่ อให้ออกมามี
คุ ณภาพ งานที่ ทาอาจมี ข ้อผิดพลาดในเรื่ องของระยะเวลาในการผลิ ตที่ ไ ม่เป็ นไปตาม
กาหนด ดั้งนั้นควรศึกษาเทคนิ คการใช้โปรแกรม ให้เกิดความชานาญและคล่องแคล่วมาก
ขึ้น
5.2.2 การวางองค์ประกอบและเลือกโทนสี ในแต่ละงาน ควรจัดวางองค์ประกอบและเลือก
โทนสี ที่เหมาะสมตรงต่อการสื่ อความหมาย หากจัดวางองค์ประกอบไม่ดีและเลือกใช้โทน
สี ที่ผิดอาจจะทาให้สื่อที่ผลิตนั้นเกิดการสื่ อความหมายที่ผิดพลาด ดั้งนั้นควรศึกษาในเรื่ อง
ของการจัดองค์ประกอบ การใช้โทนสี และความหมายของสี ให้มากขึ้น
5.2.3 การเลือกตัวอักษร (Font) ประกอบคาอธิบายข้อมูลควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะ
ขององค์ประกอบ เพื่อให้เกิดความง่ายในการอ่าน หากใช้ ตัวอักษร (Font) ที่อ่านยากจน
เกินไปอาจทาให้กลุ่มเป้ าหมายนั้นไม่สามารถอ่านให้เข้าใจได้ จึงเกิดเป็ นการสื่ อสารที่ไม่
สมบู รณ์ ไ ด้ ดัง นั้นควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในด้า นการเลื อกใช้ตัวอัก ษร (Font) ให้เหมาะกับ
องค์ประกอบของสื่ อที่ทาการผลิต เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายนั้นเกิดความเข้าใจและอ่านง่ายใน
สารที่ได้รับจากผูส้ ่งสาร
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