การประชุมวิชาการ
งานวิจัยและงานสรางสรรค
ทางนิเทศศาสตร ครั้งที่ ๘
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
และเครือขายนิเทศศาสตร “ยินดีตอนรับ”
อาจารย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา
สูการประชุมวิชาการงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทางนิเทศศาสตรครั้งที่ ๘

“ขอขอบพระคุณ”
ผูทรงคุณวุฒิอภิปรายงานวิจัย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รองศาสตราจารย รจิตลักขณ แสงอุไร
ผูชวยศาสตราจารย ขวัญเรือน กิติวัฒน
รองศาสตราจารย อวยพร พานิช
รองศาสตราจารย ถิรนันท อนวัชศิริวงศ
รองศาสตราจารย เมตตา วิวัฒนานุกูล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ
รองศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน
ผูชวยศาสตราจารย รัตนา ทิมเมือง
ผูชวยศาสตราจารย สมเกียรติ รุงเรืองวิริยะ
คุณจักรพันธุ ณ สงขลา
คุณนิธิวัฒน ธราธร
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วันศุกรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
สถานที่
• หองประชุมมิลลิเนียม ชั้น ๑๙
• หองออดิทอเรียม ชั้น ๑๙
• หองประชุมคณะนิเทศศาสตร ชั้น ๗
• หอง ๑๙-๗๐๒/๑ ชั้น ๗
• หอง ๑๙-๗๐๒/๒ ชั้น ๗

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม

ยปกติทงั้ สองเทคนิคจะ มเกิ น า เ ยี วกัน
แต า นก น า เ ยี วสามาร ทา เ้ กิ า นลัก ะ
ังกลาว ้
การตั้ง ม นการ าย า สา รับ ว ที่
เ มาะสมสา รับการ าย า นกคือ ม
รือ
anua สา รับชาง า ที่มีความชานา นการปรับ
กล้องตามส า แสง รือ ช้ ม Tv สา รับกล้อง
Canon รือ สา รับกล้อง ikon ชางจะต้องควบคุม
ความเรว ัตเตอร์ hutter s eed และคา
คา
ความ ว องการรับ า ตอแสง เอง สวนคาเอ A er
ture รือ to กล้องจะความคุม ้เอง
การ ลางตัวและความอ ทน การ าย า นก
ชาง า จะต้องมีการ ลางตัวเ ื่อ ม ้นกมองเ นเรา
เ ราะนกจะบิน นีและ มมา นจุ ที่เราตั้งกล้อง ว้ และ
ชาง า ต้องมีความอ ทนคอยสังเกต ติกรรม องนก
และเวลาที่นกชอบออกมา ากิน ังที่ อมรเท ทองสิน
กลาววาการจะ ้ า นกสัก า นั้นเปนเรื่องที่
มงาย เ ราะมีป าอุปสรรค์มากมายมาคอย ั วาง
แต ้าเรามีความร้เรื่อง รรมชาติ องนก มีเวลา มีความ
อ ทน มี อุ ป กร ์ นการ าย า ที่ เ มาะสม และมี
เทคนิค นการ าย า นก การจะ ้ า นกก ม ชเรื่อง
ที่ยากเกิน ป
ชวงเวลาที่เ มาะสม นกจะมีชวงเวลาการออก
ากิน อง วกเ า ง่ นกแตละประเ ทอาจมี ติกรรมที่
แตกตางกัน ่งนกที่ ้สร้างสรรค์ ายออกมา บวาชอบ
ออกมา ากิ น และเกาะกิ่ ง ม้ น้ า บ้ า น นชวงเวลา
ประมา
มง ่งสอ คล้องกับ นัย ลิ กมล

ที่กลาววาชวงเวลา นการ าย า ควรจะเปน ตี
ตอนเช้า จน งสาย นอยคือ
มง ต้องเปน
ชวงระ วางนี้เทานั้นที่จะมี อกาสเกบ า นก ้เยอะ
ที่สุ เ ราะเปนเวลาที่นกออกมาบินเ ื่อ าอา าร และ
เกาะกิ่ง ม้
การเลือก ช้ ัตเตอร์ ควรเลือก ช้การ าย า
แบบตอเนื่อง รือการ าย า เปนชุ ่งกล้องแตละตัว
มี ม ังกลาว ้เลือก เ ราะจะทา ้เรา ้ า ที่
สาคั เ ราะ ้าเลือก ายที่และ า เราอาจจะ าย า
นกทีบ่ นิ มทัน และสา รับความเรว ตั เตอร์ชาง า ควร
เลือก ช้ความเรว ัตเตอร์ มต่ากวา
วินาที เ ื่อ
จับ า นกที่กาลังเคลื่อน ว ้ ยุ นิ่ง แตสา รับ า
นกที่จับบนกิ่ง ม้สามาร ช้ความเรว ัตเตอร์ที่ต่าลง ้
การเลือกเมม มรีการ์ และการบันทก า การเลือก ช้
า เมม มรี ก าร์ ที่ เ มาะสมสา รั บ การ าย า
เคลื่อน ว ควรเลือก ช้เมม มรีการ์ ที่มีคุ า สงมีส
ป นการบันทก า ตอเนื่อง และควรบันทกเปน ล์
P เ ราะจะทา ้เรา ายตอเนื่อง ้ ่ง ้า าย ล์
RAW งแก้ อะ ร อ้ กี เยอะ นอนาคต แตอาจทา เ้ รา
ลา อกาส รื อ จั ง วะที่ ส าคั องนก ้ ั ง นั้ น ้
สร้างสรรค์แนะนา ้บันทก า เปน ล์ P
จับ า นกที่กาลังเคลื่อน ว ย รรมชาติ
องนกมัก มคอยอยนิง่ การจับ า การเคลือ่ น ว อง
นก นรปแบบตาง ทั้งการบิน การปอนอา าร ่งจะ
ทา ้ ส้ ร้างสรรค์ ้ า ทีส่ อื่ ความ มายมากกวา า ที่
นกอยนิ่ง บนกิ่ง ม้

รร านุกรม
า าตางประเทศ
enr Carro
Read This f ou Want to Take reat Photogra hs aurence ing Pu ishing
ระบบออน ลน์
อมรเท ทองสิน
าย า นก ird Photogra h เ า้ ง จ้ าก htt ousin ogs ot com
common king sher htm วันทีส่ บื ค้น
าคม
huketinde com
นัย ลิ กมล นัก าย า นกแ ง Phuket ird C u เ า้ ง จ้ าก htt s ive
huketinde com th danai ikomo huket ird c u
htm วันทีส่ บื ค้น
าคม
Pratha
ncredi e ird Photogra h Ti s for eginners เ า้ ง จ้ าก htt s digita hotog
ra h schoo com incredi e ird hotogra h ti s eginners วันทีส่ บื ค้น
าคม
คอลัมน์นกปาสัป า ล์ ะตัว
นกกินปลีอกเ ลือง เ า้ ง จ้ าก htt
komchad uek net ne s ife
st e
วันทีส่ บื ค้น สืบค้น
าคม
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การ ลิตส่อดานสุ าพเพ่อสรางความเ า นระ
การเ า ลา องรางกายกอนการลดน้าหนัก
ละการลดน้าหนัก
หรอ
นรป
องส่อ าพเคล่อน หว มิติ

ลัท สิท ิ ทวีสุ

ทัย ัทร รัตนมงคล ร

และ ิชมน เกิ ศรีเลก

ทคัดยอ
บทความนี้ มีวัต ุประสงค์ เ ื่ออ ิบาย การ ลิตงานสร้างสรรค์ า เคลื่อน ว มิติ เรื่อง ระบบการเ า ลา
องรางกายกอนการล น้า นัก และ การล น้า นัก คี ตเจนิค เอท เกบ ้อมล ย การศก าเอกสาร ทางการแ ทย์
และ ประสบการ ์จากการท ลองล น้า นัก เปนเวลา วัน ช้แนวคิ เรื่อง สั ะ ร ัสการ์ตน การสร้าง า แทน
ความ มาย ป สิ มั นั ์ และ การ ช้สเี อื่ ลิตงานสร้างสรรค์ งั กลาว เ อื่ เ ยแ ร ลงานสร้างสรรค์ านทาง ouTu e
และ ace ook อง Tigerno Tv
The o ective of this artic e is to descri e the roduction of
otion ra hics a out
meta o ic s stem efore eing on diet and etogenic diet osing eight method The data ere
co ected from medica documents and the author s direct e erience in etogenic diet osing eight
The conce ts of ign Cartoon code Re resentation io ogica m iosis and Co ors ere a ied to
roduce this creative ork and distri uted the ork in outu e ace ook of Tiger o Tv Channe
รง ันดาล นการสรางสรรค ลงาน
้เ ียนมีความสน จ นการล น้า นัก จง ้ค้น า ้อมลจาก บทความ เนื้อ าจาก ้ที่เ ยแ ร ้อมลจาก
ประสบการ ์ นสือ่ ออน ลน์ ทา ้ เ้ ยี น ้ บเจอกับการล น้า นัก นแบบอืน่ นอกเ นือจากการควบคุมอา ารแบบ
นับ นวย ลังงาน Ca ories รือ เรียกกันสั้น วา การล แบบนับแคล ่งมีการล น้า นักแบบ o car i at
รือ etogenic iet Pa eo ithic iet Carnivorous iet และ intermittent fasting ่งทุกวิ ีสามาร ล น้า นัก
้เชนเ ียวกันทั้งสิ้น ทุกวิ ีการล น้า นักแบบที่กลาวมามีอยาง น่งที่เ มือนกันกคือ การตั แปง และ น้าตาล อีกทั้ง ้
เ ยี น ท้ ลองล น้า นักมาแล้วทุกวิ ี จงทา ้ เ้ ยี นมีแรงบัน าล จ นการทา ลงานสร้างสรรค์ า เคลือ่ น ว มิติ
ชุ นี้ ้นมาเ ื่อ ้ ้ที่กาลังต้องการล น้า นัก ้เ ้า จกอนที่จะทาการล น้า นัก
อาจารย์ประจาค ะนิเทศศาสตร์ ม าวิทยาลัยสยาม
นักศก าค ะนิเทศศาสตร์ ม าวิทยาลัยสยาม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 |
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้เ ียนมีความตั้ง จที่จะทาทั้ง ม ชิ้นงาน
แต นบทความนีจ้ ะมีเ ยี ง ชิน้ งาน คือ การ ลิตสือ่ า้ น
สุ า เ ื่อสร้างความเ ้า จ นระบบการเ า ลา อง
รางกายกอนการล น้า นัก และ การล น้า นักแบบ
o car i at รือ etogenic iet นรปแบบ อง
า เคลื่อน ว มิติ เ ื่อสื่อสารกับ ้ที่ต้องการล น้า
นัก ้เ ้า จวาตนเองเ มาะสม รือ ชอบ นการล น้า
นักแบบนี้ รือ ม และ ้เ ียนจะเ ยแ รคลิปนี้ทางสื่อ
ออน ลน์ outu e ace ook องชอง Tiger o Tv
ง่ เปนชองทางเ ยแ ร สือ่ การสอน อง เ้ ยี นเองอยแล้ว
ยการ ลิตสื่อนั้น ้เ ียนจะรวม ลิตกับนักศก า าค
วิชาสื่อ ิจิทัล ค ะนิเทศศาสตร์ ม าวิทยาลัยสยาม
จานวน คน ชวย นการสร้างสรรค์ ลงาน ย ช้แนวคิ
องการ ช้สั ะ ign การสร้าง า แทนความ มาย
Re resentation เ ื่ อ มาตี ค วาม มาย มจาก
บทความทางวิชาการ ้านสุ า การ ช้สี Co or เ ื่อ
ที่ ้ า นาสน จมาก ้ น และ ตรงกลุ มเปา มาย
Taget rou การ ช้ร สั องการ์ตน Cartoon Code
การสร้างงานแอนิเมชัน Animation เ ื่อสร้างความ
มาย ้เ ้า จ ้งาย ้น
การล น้า นักแบบ o car i at รือ
etogenic iet คือ การทานอา ารประเ ท มันสง
แตตั การทานอา ารประเ ทแปง น้าตาล ่งการทาน
อา ารแบบนีเ้ คย ช้รกั า รค ลมชัก น i e s digest
ประจาเ อื น เม ายน มิ นุ ายน ป
ย ลักการ
สาคั อง ketogenic diet คือ การปรับสั สวน อง
อา าร ้เปน อา าร high fat และ restricted car o
h drate ยจากั ้ rotein และ ca ories เ ียง อ
สา รับการเจริ เติบ ตตามวัย อง ้ปวย ่ง ลจากการ
ทานอา าร high fat และ o car oh drate จะทา ้
รางกาย ้รับ g ucose มเ ียง อ และ ช้ มันท แทน
จงเกิ าวะ ketosis น้ เชนเ ยี วกับการอ อา าร และ
น ้อสรุป องบทความ ังกลาว อง น ก ชัย ชม
ท เ ียน ว้ ังนี้ การรัก า รคลมชัก ย non har
maco ogica non surgica treatment เปนอีกทาง
เลือก น่งสา รับ refractor e i e s นปจจุบัน มี
เ ียง ketogenic diet และ vaga nerve stimu ation
เทานั้นที่ ้รับการยืนยัน ลการรัก า สวนการ รัก า
แบบอื่ น ยั ง ต้ อ งการการศก าเ ิ่ ม เติ ม ตอ ป ั้ ง นั้ น
etogenic iet คือ การล น้า นัก ้วยการเน้นกิน
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อา ารที่มี มัน และ ปรตีนสงนั้น จะชวย ้รางกายเ า
ลา มันสวนเกิน ้เรว ้น eto iet สามาร ชวย
้รางกายตอบสนองตออิน ลิน nsu in ensitivit
้ ี น้ ง
นัน่ มายความวา
องอา ารทีเ่ รา
กินเ า้ ป กเ า ลา เปน ลังงานเ อื่ ช้ นรางกายทันที
วัต ุประสงค

เ ื่ อ ศก าแนวทางการเทคนิ ค า
เคลื่อน วสร้างความเ ้า จ นการ ลิตสื่อสุ า นรป
องสื่อ า เคลื่น ว มิติ
เ ื่อ ้ ้ที่ต้องการล น้า นัก ้ เ ้า จการ
ล น้า นักกอนการป ิบัติจริง
เ ื่ อ เปนการ ลิ ต และเ ยแ ร ลงาน
วิชาการสสา าร ะ นรปแบบ อง ลงานสร้างสรรค์
อ เ ต นการสรางสรรค
บทความนี้เปนบทความวิชาการอ ิบาย
กระบวนการ ลิ ต ลงานสร้ า งสรรค์ ป ระเ ทสื่ อ า
เคลื่อน ว มิติ
บทความนี้จะนาเสนอเกี่ยวกับการ ลิตสื่อ
้านสุ า เ ื่อสร้างความเ ้า จ นระบบการเ า ลา
องรางกาย กอนการล น้า นัก และ การล น้า นักแบบ
o car i at รือ etogenic iet จานวน ล
งาน ย เ ยแ รทางสื่อออน ลน์
นวคิด ละท ฎีที่เกี่ยว อง
แนวคิ เรื่องสั ะ ign เนื่องจากการ์ตนที่
ช้นั้นเปนเสมือน า แทน นการสื่อสารและยัง ช้เนื้อ
เรื่องเ ื่อที่จะเลาเรื่องราว การ ช้เส้นที่มาประกอบสร้าง
เ ื่อแส งอารม ์ รือการแส งอากับกิริยาที่สื่อความ
มาย ง่ นับเปนกระบวนการสือ่ ความ มาย เ้ า้ จ งั
นั้น ้เ ียนจงนาแนวคิ ังกลาวเ ้ามารวม นการศก า
ยทั้งนี้ ้เ ียนจะนาแนวคิ อง นักคิ ้านสั ะ
้แก erdinand de aussure Char es Peirce
มาคิ วิเคราะ ์ นการ การสร้าง า ประกอบ
ตามแนวคิ อง aussure ้เ ียนจะศก า
สั ะ ign ประกอบ ้นมาจาก สวนคือ ตัว มาย
igni er และตัว มาย ง ignifed ที่สามาร รับร้
านประสาทสัม ัส อายตนะทั้ง จนเกิ ความ มาย
อันปราก นคาร์แรคเตอร์ ี รือร้ายที่ กกา น และ

| The Proceedings of the 8th Acadamic Conference on Communication Research and Creative Works

บริบท Conte t ที่ทา ้รปลัก ะที่ตางกัน ตามแนวคิ
อง Peirce ที่แบงสั ะออกเปน สวน ้แก รป
เ มือน con
ัชนี nde และ สั ลัก ์
m os
แนวคิ มายาคติ tho ogies อง Ro and
arthes ศก าการเกิ องความ มาย องสั ะมีอย
ว้ ยกัน ระ บั แ้ ก ความ มายตรง enotation
และ ความ มายแ ง Connotation
แนวคิ เกี่ยวกับร ัส องการ์ตน Cartoon
Code การ์ตนมีวิ ีการแส งออกที่แส งความเปนสวน
ตัว องนักเ ยี นการ์ตน เ ราะต้องสร้างสรรค์รายละเอีย
ตาง ้นมาเองจากจินตนาการคล้ายงาน มือ นักเ ียน
การ์ตนเปนเสมือนตัวเชือ่ ม ยงทีอ่ อน ยน ระ วางสวนที่
จริ ง จั ง องมนุ ย์ กั บ ความเปราะปรางที่ เ กบ อนอย
าย นสวน มักจะนก งงานศิลปะลายเส้น ra hic
Art การสร้างแบบ องตัวการ์ตน ้นมาเปนสั ลัก ์
ตลอ จนความเ ้า จเกี่ยวกับอิท ิ ล องการ์ตน ้นอย
กับการ ิจาร าอยางละเอีย และความ าบ ้งเ ้า จ น
ร ัส องการ์ตน วามันคืออะ ร ทางานอยาง รและทา ม
ร สั องการ์ตนนัน้ บั อ้ นแตกมีตรรกเ ตุ ลรองรับ ง่
ประกอบ ป ้วยวิ ีการที่นักวา การ์ตน ้สร้างสรรค์
สั ลัก เ์ าะ น้ ชุ น่ง นการทา เ้ กิ ลกทีเ่ มือน
จริง น้ ake e ive ord ง่ เปน ลกทีท่ กุ สิง่ เปนจริง
้ตามแตละจินตการ เปน ลกที่ ยั่งรากลกลงสการรับร้
ความทรงจา นกระบวนการสื่อสาร
แนวคิ เรื่องป ิปก ์สัม ัน ์ นสา าชีววิทยา
่งมีอย ้วยกันสามรปแบบเ ื่ออ ิบายการอยรวมกัน น
การสร้าง ความ มาย นการสือ่ สาร ทัง้ นี้ รปแบบป ปิ ก ์
สัม ัน ์ทางชีววิทยาทั้งสามรปแบบมี ังนี้
ป ิปก ์สัม ัน ์แบบ ่ง า mutua ism
เปนการอยรวมกันทีท่ งั้ สอง าย ้ ประ ยชน์รวมกันและ
แยกจากกัน ม ้ จะเกิ ลเสียจงเปนส านการ ์ที่
กมั ติ อยกันตลอ ป
ป ปิ ก ส์ มั นั แ์ บบเกือ้ กลกัน commen
sa ism เปนการอยรวมกันที่ าย น่ง ้ประ ยชน์ อีก
าย น่งก มเสียประ ยชน์ ังนั้น ้า าย ้ประ ยชน์แยก
จาก ปกจะเกิ ลเสียจาก ายที่ ้ประ ยชน์เอง
ป ิปก ์สัม ัน ์แบบปรสิต arasitism
เปนการอยรวมกัน อง ท้ มี่ าเกาะติ อาศัยอย arasite
กับตัว ้ อ้ าศัย host ท้ มี่ าเกาะอยจะ ป้ ระ ยชน์ แต

้าแยก ออก ปกจะเสียประ ยชน์และอาจเจริ เลวลง
รือเสียประ ยชน์ แต ้า มมี ้มาเกาะติ อย กจะ ม ้
และ มเสียประ ยชน์ ยแนวคิ เรื่องป ิปก ์สัม ัน ์นี้
เกีย่ ว อ้ งกับการ สร้างสรรค์งาน นรปแบบงาน สม สาน
องค์ประกอบที่แตกตาง h rid นั่นเอง
วิ ีดาเนินการสรางสรรค
ลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้เปน ลงาน นรปแบบ
อง า เคลื่อน ว มิติ otion ra hic ยที่ ้
เ ียนจะศก า ้อมลจากบทความตาง จากสื่อออน ลน์
งานวิจยั น า้ นสุ า รวม งจากประสบการ ท์ ี่ เ้ ยี น
้ศก า และ ป ิบัติการล น้า นัก นแบบ o car
i at รือ etogenic iet แล้วนามาตีความ ม ว้ ย
การเปลีย่ นตัว นังสือ า ตาง ทางการแ ทย์ ก้ ลาย
เปน า แบบการ์ตน เ ื่อ ้กลุมเปา มายนั้นมีความ
สน จ นสวน องเนือ้ า เ้ ยี นก ยาม ช้คาศั ท์ทางการ
แ ทย์ ้น้อย รือ อ ิบาย ้เ ้า จ ้งาย ้น
ั้นตอนกระ วนการสรางสรรค ลงาน
ั้นตอนการสร้างการ ั นา มชันกรา ก ตาม
ลัก P ่งจะแบงกระบวนการ ั นางาน เปน ั้น
ตอน นิ น ์ คุ ารัก ์
ังนี้
Pre Production
ั้นตอนการเตรียมการ ลิต
การเกบ อ้ มลจากบทความตาง
้านสุ า จากตางประเทศ และ นประเทศ จาก
ประสบการ ์ที่ ้ป ิบัติจริงมาเปนระยะเวลา มาเปน
เวลา เ ือน วัน บวามีการ ช้รปแบบ องการทาน
อา ารแบบ คี ตเจนิค เอท ลายสิบปที่ านมามีการ
ท ลองทางวิทยาศาสตร์มากมายที่สนับสนุน ล องคี ต
เจนิคที่นอกเ นือจากรัก าลมชักและล ความอ้วน แต
ยังมี ล ี น รคอื่น ้วย uro ean ourna of
C inica utrition
8
อยางที่ ้กลาว
ว้ ้างต้นวา ้เ ียนนั้น ช้ประสบการ ์จริง นการป ิบัติ
กมี ลวาเปนจริงตาม อ้ มลที่ ค้ น้ คว้ามา มีระ บั น้าตาล
นเลือ ล ลง มี มันสะสมล ลง และ ระบบการเ า
ลา นั้น ี ้นตามลา ับ
นา อ้ มล ประสบการ ์
แรงบั ล าล จ และ แนวคิ ตาง มา
วิเคราะ แ์ ล้วสังเคราะ อ์ อกมาเ อื่ การสร้าง
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บท ้เ ียน ้จั ระเบียบความสาคั อง
้อมลตาง ที่ ้ค้นคว้ามา ยเริ่มจากการ
การอ ิบายการทางาน องระบบเ า ลา
องรางกายกอน วาการเ า ลา นรางกาย
นั้นทางานอยาง ร และ ความแตกตาง อง
กระบวนการ องรางกาย ลั ง จากที่ ท าน
อา าร คี ตเจนิค ปแล้วจะมี ลอยาง ร ่ง
อ้ มลเ ลานีน้ นั้ จะ ิ ม เ้ ราะเปนสือ่ ทาง
า้ นการแ ทย์ เ้ ยี นจงต้องเน้นรายละเอีย
อง ้อมลเปนอยางมาก และนาแนวคิ เรื่อง
สั ะ ign องทั้งสามนักคิ มาประกอบ
กัน ้ ัง า ที่

แ น า ที่ า รงงานรางกาย ลักการ ้จั ทา ้เปน
รงงาน con การ าย จ ้เ ียนเปรียบเปนปลองควัน อง
รงงาน การ ับ าย คือ ทอน้าทิ้ง
แ น า ที่ อิน ลินเปลียบเ มือนสวิตช์ทเี่ ป คอยสงกุ แจ ป
ยังเ ล ระบบการทางาน อง อิน ลิน เ้ ยี นสร้าง เ้ ปนรปสวิตช์
มนุ ย์ เ ื่อ ช้ นการ เป และ ป การสงกุ แจ ปยังเ ล

า ที่

tor oard

และล ้อ ิ ลา ้ ี และควรเสริม รือเติม ประเ น
เทคนิค นชวงตั แตง ลการวิจยั ยังสอ คล้อง ั กนก
สุจริต รั และค ะ
8 งั ตัวอยาง tor oard
า ที่

า ที่ แนวความคิ และ กระบวนการสร้างสรรค์ ลงาน

Production ั้นตอนการ ลิต
ั นาบท การ าก เ์ สียง การ า
เสียงประกอบ ้เ มาะสมกับรปแบบ อง ลงาน น ั้น
ตอนนี้ ้เ ียน ้ ช้เปนเสียง ้ ิง กลุมเปา มาย นตรี
ประกอบ ้เ ียนจะ ช้ นตรีที่ งสบาย จาก outu e
audio i rar ที่สามาร าว ล ช้ ้ รีสา รับ ้ที่
ต้องการทาคลิปวิ ิ อออน ลน์ ที่เรียกกันวา ยทปเบอร์
outu er
แนวทาง นการออกแบบ และ า้ น
การออกแบบ tor oard ย น ้ันนี้ตั้งแตคานง ง
การป ื้น าน แนวคิ ั้นตอนการเ ียนบท การ ลิตสื่อ
า เคลื่อน วครอบคลุมทั้งกระบวนการ การสร้าง
ความเ ้า จ น บทบาท น้าที่ องทีมงาน การวางแ น
การ ลิต การวาง ครงเรื่องและแกนเรื่องที่ชั เจน การ
ลา ับเรื่องราวที่ เ ้า จงาย การ ช้ tor oard นการ
วางแ น ง่ ชวย นเรือ่ งเนือ้ าตรงประเ น ประ ยั เวลา
466
466

สร้าง า ราง มุม า และ การ
จั การองค์ประกอบตาง นการทางาน น ั้นตอนนี้จะ
ช้การคิ สร้างสรรค์จากรางกาย องมนุ ย์ ที่มีความ ับ
้อน องกล ก ้เ ียนจง ้ทาการสร้าง า แทนความ
มาย ้น Re resent ยการวา า ระบบการเ า
ลา องรางกายเปน รงงาน เ ราะรางกายเราเ า
ลา เสรจกจะนาออกจากทาง าย จ และ การ ับ าย
่งระบุอย นแ น า ที่ และ
นา า รางมาลง ปรแกรม เ ื่อ
ลงเส้นจริง และ ลงสี ว้ ย ปรแกรม Ado e Photosho
การ ช้สี ้เ ียน ช้สีสันที่มีความส ส เ ื่อ ม ้ า
ตงเครีย มาก ป ังแ น า ที่
การเตรียมและท สอบเสียง
การนาสวนประกอบทั้ง ม มา
ประกอบกัน ้แก การตั ตอ า และ เสียง
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แ น า ที่

า ที่ลงสีเ ื่อ ช้งานจริง

Post Production ั้นตอน ลังการ ลิต
ตรวจ ลงานที่เสรจสมบร ์
นากระบวนการสร้างและเ ยแ ร
ลงานมาเ ี ย นเปนบทความวิ ช าการเ ื่ อ เ ยแ รส
สา าร ะ และ สื่อออน ลน์
นามา ั นาเปนงานวิจัยตอ ป
อสรุป นการสรางสรรค ส่อ าพเคล่อน หว มิติ การ
เ า ลา องรางกายกอนการลดน้าหนัก ละ การ
ลดน้าหนัก
หรอ
การสร้างสรรค์ มีกระบวนการการ ั นา ล
งานทั้ง ม
ั้นตอน ังนี้ ตาม ลัก P ่งจะแบง
กระบวนการ ั นางาน เปน ั้นตอน นิ น ์ คุ า
รัก ์
ังนี้
Pre Production นั้ ตอนการเตรียมการ ลิต
Production ั้นตอนการ ลิต นา า ตาม
ทีอ่ อกแบบ ว้ นามาประกอบเ า้ เปนเรือ่ งราว การกา น
ลักการเคลือ่ น ว องตัวละคร การเตรียมและท สอบ
เสียง การนาสวนประกอบทั้ง ม มาประกอบกัน ้แก
การตั ตอ า และ เสียง

Post Production ั้นตอน ลังการ ลิต
ตรวจ ลงานทีเ่ สรจสมบร ์ นากระบวนการสร้างและเ ย
แ ร ลงานมา เ ียนเปนบทความวิชาการเ ื่อเ ยแ รส
สา าร ะ และ สื่อออน ลน์
้ ั นากระบวนการสื่อสาร ย ช้การ
ศก าและสร้างสรรค์ ลงานสื่อ ้านสุ า ที่มีเนื้อ า
สวนมากเปนบทควม รือเวบ ต์ตาง การ ั นา น า้ น
การ ช้ ปรแกรม ้านวิชาชี และ การสร้างสรรค์ ลงาน
ที่เปนประ ยชน์ตอสังคม
สร้างสรรค์งาน นรปแบบงาน สม สานองค์
ประกอบทีแ่ ตกตาง h rid า กรา ก ตัวอัก ร เสียง
ประกอบ สม สานกันอยางเ มาะสม ยต้องศก า
กระบวนการ เ า้ จ นแนวทางเปนอยาง ี สามาร เ า้ ง
กลุมเปา มาย ้งาย
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้อเสนอแนะสา รับการสร้างสรรค์ สื่อ า
เคลื่อน ว มิติ ้านสุ า สิ่งที่ า ม ้เลยคือการ
ศก าค้นคว้า ้อมลที่ กต้องจากแ ลง ้อมลเชื่อ ือ ้
การสร้าง า ทีเ่ า้ จยาก เ้ า้ จงาย น้ ยการ ช้ ลัก

แนวคิ องสั ะ เ ้า จตัวสื่อเปนอยาง ีกอนที่จะจั
ทา และที่สาคั ต้องสื่อสารออกมา ้กลุมเปา มายนั้น
เ ้า จ ้งาย จง ือเปนสิ่งสาคั ที่ ้ สร้างสรรค์จะต้อง
คานง งเปนอยางยิ่ง

การสรางสรรค ิตรกรรมดิ ิทัลชุด วัดเ น
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ทคัดยอ
บทความนี้เปนการอ ิบายการสร้างสรรค์จิตรกรรม ิจิทัลชุ วั เ น จิ 8 ยมีวัต ุประสงค์เ ื่อการ
ศก ากระบวนการสร้างสรรค์จติ รกรรม จิ ทิ ลั อันนา ปสการป บิ ตั กิ าร ลิตจิตรกรรม จิ ทิ ลั และเ อื่ อ บิ ายกระบวนการ
ป ิบัติการสร้างสรรค์ ลงานอยางเปน ั้นตอน
ลงานสร้างสรรค์ นชุ นี้ ร้ บั แรงบัน าล จจากวั เ น จิ ย เ้ ยี น ว้ เิ คราะ อ์ อกมาเปนแนวความคิ การสร้างสรรค์
ที่สื่อ งการบร าการระ วาง ื้นที่ทางจิตวิ า กับ ื้นที่ทองเที่ยว นสังคมรวมสมัย อง ี่ปุนที่ เ น รปแบบ อง
ลงานเปน า มิทัศน์ที่ประกอบ ป ้วยส าปตยกรรม สิ่งกอสร้าง และ า คน ย ช้แอปลิเคชั่นออ ต้เ สค์ สเกชต์
น อแ เปนเครื่องมือ นการสร้างสรรค์
ลงานที่สาเรจมีจานวน า ย ้องค์ความร้ ประการ ้แก จิตรกรรม ิจิทัลชุ นี้สามาร สื่อ งวั เ น จิ
นบริบท อง นื้ ทีท่ างจิตวิ า ทามกลาง ลกวัต นุ ยิ ม นั้ ตอนการสร้างสรรค์จติ รกรรม จิ ทิ ลั ว้ ย อแ สามาร
ทา ้งายและ มจากั ส านที่ การ ช้ อแ ลิตงานจิตรกรรม ิจิทัลทา ้เรวและสะ วกเ มาะสา รับการ ลิตเ ื่อ
เ ยแ ร นสื่อสังคมออน ลน์ ลงานที่สาเรจสามาร นา ปสกระบวนการ ลิต ้า นสื่อตาง ้งาย และ สามาร
ปรับประยุกต์ ช้การสร้างสรรค์จิตรกรรม ิจิทัล ้วย อแ ้ทั้งงาน ้านศิลปกรรมและงานทาง ้านประยุกต์ศิลป ้
คาสาคั การสร้างสรรค์ จิตรกรรม ิจิทัล วั เ น จิ
This artic e descri es the creation of digita ainting in enso i Tem e 8 The ur ose
is to stud the creative rocess of digita ainting eading to the roduction of digita ainting and to
descri e the rocess of creative ork in ste
The creative ork in this series as ins ired
enso i Tem e The author ana es the conce t of
creativit hich communicates the integration et een s iritua s ace and the tourist s ace in con
tem orar a anese societ The ork is andsca e ased featuring ui dings architectures and
human imager sing the Autodesk ketch ook A ication in iPad is a creative too
The ork is com eted in images ith kno edge this digita aintings can conve the
enso i Tem e in the conte t of a s iritua s ace amid materia istic or ds The rocess of creat
ing digita ainting ith the iPad is sim e and un imited
sing iPads to roduce digita art ork is
fast and eas to roduce for u ishing in socia media
uccessfu com etion can ead to eas
re roduction in various media and a ied digita ainting iPad oth in the e d of ne arts
and a ied art
creativit digita ainting enso i Tem e
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