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

เ ลย์ ตลอ จนอารม ์ความร้สก องแ น ุตบอลทั้ง น
และรับชม านสือ่ จะต้องเปลีย่ น ติกรรมการรับชมกี า
อยางที่ มเคยปราก มากอน อีกทั้งจะ มเกิ เ ตุการ ์
สาคั อันเปนประวัตศิ าสตร์ ตุ บอลจากการตั สินที่ ิ
ลา อีกตอ ป เ มือนครั้ง นอ ีต มวาเทค น ลยีจะ
ั นา ปอยาง ร าก ้ ช้เทค น ลยีเลือกที่จะป ิเส ้
ตั สิน ม ช้เทค น ลยีเ ้ามาชวย กเปน สิท ิ อง ้

ตั สินที่สามาร ทา ้ นจุ นี้เองอาจจะกอ ้เกิ ้อ ิ
ลา นการทา น้าที่ อง ต้ ั สินเ มือน นอ ตี ที่ านมา
ยัง มมี อ้ สรุป นเชิงประจัก ว์ า เทค น ลยี AR กับกี า
ุตบอล ควรจะ ั นาควบคกัน ปเ ื่อยกระ ับการ
แ ง ัน ยเ าะ ้ตั สิน ้เกิ ความบริสุท ิ ยุติ รรม
รือ ควรยุตเิ ราะ ท้ าลายเสน ์ ความตอเนือ่ ง องเกม
การแ ง ัน ่งเปนสิ่งสาคั ที่สุ องกี าชนิ นี้

รร านุกรม

า า ทย
า ุวั น์ กองราช การศก า ติกรรมการ ช้เครือ ายสังคมออน ลน์ องวัยรุน นประเทศ ทย กร ีศก า ace ook
วิทยาลัยนวัตกรรม ม าวิทยาลัย รรมศาสตร์
าคม
ระบบออน ลน์
Positioning ชาแ ละ งบ ุตบอล ลก 8 มลคา
ล้าน
าคม
htt s ositioningmag
com
8
rand nsight สรุปชองทางชม ุตบอล ลก 8 รีทีวี เคเบิลทีวี และบนเครื่องบิน มิ ย
htt s randinside
asia or d cu
8 ho to atching
คม ชั ลก AR การเปลีย่ นแปลงครัง้
องเกมลก นัง มิ นุ ายน
htt
komchad uek net ne s
s ort 8
arketeer AR ทม์แมนชีน ย้อนเวลา เ ื่อความ กต้อง รือ ทาลายเกม ุตบอล กรก าคม
htt s marketeer
on ine co archives
C P RT AR Re ort sho s techno og has een 8 accurate in decision making
A AR
8
htt s
c com s ort foot a
8
A com AR at the 8 A Wor d Cu oot a Techno og htt s foot a techno og fa com en
innovations var at the or d cu thedecision rocess
P RT
RT Techno og in ort is foot a agging ehind ack ake
anuar
8

eta

การสรางสรรค ลงานสตอป มชัน เมตา
สาหรั ค ะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม

to

otion Animation Production for acu t of Communication Arts iam niversit
ศักรา บลย์

ทคัดยอ
บทความสร้างสรรค์ทางวิชาการนิเทศศาสตร์ บับนี้ เ ื่อศก ารปแบบ กระบวนการวางแ น สร้างสรรค์งานอ
นิเมชั่น นรปแบบสตอป มชัน eta สา รับค ะนิเทศศาสตร์ม าวิทยาลัยสยาม ยวัต ุประสงค์ที่สาคั นการ
ศก าครัง้ นีค้ อื เ อื่ ศก าลัก ะการสร้างสรรค์สอื่ ประสมสตอป มชัน่ แอนิเมชัน เชน การ ยับวัต คุ วบคกับ กิ ลิ เล
ชัน ทั้งเทคนิคและแนวคิ นการ สื่อสาร เ ื่อตอบ จทย์กลุม ้ชม เ ื่อศก าป าและอุปสรรค ้อจากั นการสร้าง
ลงานตลอ จนวิ ีการแก้ การศก าครั้งนี้มีเปา มายสาคั เ ื่อนาองค์ความร้ที่ ้ ป ช้ปรับปรุงการสอนแกนักศก า
ค ะนิเทศศาสตร์ ม าวิทยาลัยสยาม ่ง นการศก าครั้งนี้จะทาการศก าจากการสร้างสรรค์งานอนิเมชั่น นรปแบบส
ตอป มชั่น eta ที่ ้นา ป ช้ เปนคลิปเป แนะนาชองยทป องค ะนิเทศศาสตร์ม าวิทยาลัยสยาม ย ้เ ียน
บทความ ้ทา น้าที่เปน ้อานวยการสร้าง ้กากับ และ ้ตั ตอ อง ลงานสตอป มชั่นชิ้นนี้
คาสาคั

สตอป มชัน

ิก ิลเลชัน อัตตา เมตา

This creative academic artic e in eta to otion Animation Production for acu t of
Communication Arts iam niversit aims to resent the kno edge techni ues and too s invo ved
in roducing the to otion animation iece of the titu ar tit ed The o ectives of this stud are
tud the creative rocess in integrated t es of sto motion i e o ect ased and i i ation as
e as the creative thoughts in visua ising each ke scenes for audiences understanding dentif ing
ro ems imitations and so utions that ere used to so ve them The outcome of this stud i e
used to a
in teaching the students at acu t of Communication Arts iam niversit n this
creative academic artic e i uti ise the commissioned sto motion animation eta for the
acu t of Communication Arts iam niversit hich uti ised as overa introductor video c i at
the facu t s ouTu e Channe The author of this artic e as the roducer director and editor of the
ro ect
to

otion Pi i ation

eta

The sto motion animation eta dra s ins iration from the se f referentia as ect of
contem orar media hich often references itse f its genre or the actua roduction itse f The famous
อาจารย์ประจาค ะนิเทศศาสตร์ ม าวิทยาลัยสยาม
7272

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

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 |

73

usage of meta references in media is not
something ne or reakthrough it has een
done in various forms of media throughout
histor
etareferences can e found in
iterature ainting ms comics etc ho ever
the author dre ins iration main from the
ms
etareference is a form of se f reference
hich refer to itse f in various different methods
to dra attention to or re ecting u on issues
ithin itse f the media or methods uti ised in
turn se f ref e ive ecome o ects of
re ection and communication in their o n right
Wo f Werner
A more co o uia term of
metareference is reaking the fourth a
coined from the ork in theatre here the
fourth a is the invisi e a hich is
imagined to e ist across the front of the stage
in roscenium arch staging hich se arates the
audience from the actors and through hich the
audience can see ut the actors cannot
angan
to reak the fourth a the
theatre erformer turns and interact ith the
audience hence the fourth a is roken
am es of metareferences in o u ar media
that has in uenced this ork are as fo o s

igure sho ing the famous metareference fourth a reak
in ace a s e rooks 8

7474

This 8 e rooks comed famous
has its characters o in a video of the m itse f
nding themse ves on the screen Rick oranis
h sterica sa s What the he am ooking
at When does this ha en in the movie
trass erg and Rodrigue
The main hu
mour of this scene stems from usage of ife feed
to mimic the ro ing of the m current sho n
that infer to the audience that hat the
characters e eriencing is concurrent ha ening

igure sho ing the titu ar character erris ue er addressing
the audience after the end credit

erris ue er s a ff
8
The titu ar character often reaks the
fourth a
ta king and addressing to the
audience as if he is the audience s udd
starting from the eginning of m to te a out
his techni ue to foo the arents u unti the
end of the m after end credits ro ed to te
the audience to go home
The author as commissioned the
current dean of the acu t of Communication
Arts to create a short sto motion to short
demonstrate the facu t the students and hat
can e e ected The rief s eci ed the usage
of sto motion as the medium of choice
main due to the h sica it of the art form as
e as ho the digita imaging techno og
ena es more accessi i it to the contem orar
generations ith its uni ue charm of its ra ness
and ractica effects that he s distinguished
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itse f from other universities introductor video
c i s hich are main
minutes stor driven
ots and dramatic or effects driven roductions
The sto motion eta uti ises a
com ination of sto motion techni ue ith
ect ased sto motion and Pi i ation that
invo ves human actors moving frame frame
to conve the stor u ti e camera ang es are
uti ised as if the camera itse f is a character and
narrater that s o revea ing the scenes thus
so
etting the audience kno the are
atching the metareference of the video eing
roduced
The fo o ing e ui ments ere used
for the roduction
Camera ear
R Camera Canon
ark and Canon
ens Canon
8 mm
f
Canon
mm f 8
icro
ca e ada ter
Tri ods
ighting ui ment
u s and mounts
ight tands
oft are
ragonframe
Ado e Premiere Pro CC

taining the rief and re uirements
The c i uses sto motion
as demonstration to ca a i ities of students to
roduce a sto motion roduction
The sto motion shou d
invo ve a ego ini gures as a character
The out ut must not e ceed
minutes in ength
The out ut shou d demon
strate the students ife orking ro ects and
faci ities
The roduction uti ises
students as cast and cre to ractice their ski s
in media roduction
raft u the scri t and rough stor
oard sketches to e ain each scene
The author took keen inter
est in the idea of se f referentia meta in con
tem orar media that arodies or refers to itse f
as such and using the creative rocess itse f as
the means to conve the message
The ke scenes are aid out
chrono ogica as it ha ens
The transition from one
vie to another frame

igure of draft stor oard to conve ideas of each scene
and se uence transitions
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After the stor has een a roved the
author contacted the students regarding this
roduction in order to set u the designated
date and ocations
The Production team consists of a team
of students as oth actors and cre
Camera erators tudents
Contro s the o eration of
camera for each shot
Checking camera focus and
ke t consistent settings throughout each scene
irector author
versees the roduction
rocess
irection of movements and
characters actions
ee ing tracks of com eted
scenes
Actors tudents
Acting in each designated
scenes
Camera o erators ecome
actors themse ves at the ke oint transition
The author stood as director of the
roduction and at the eginning of shooting da
has gather the cast and cre to e ain the ro es
and ho the roduction ou d e med ach
scene as designed to e shot consecutive
and chrono ogica as the students has
e eriences in sto motion roduction rior to
this roduction the gras s the roduction
asics easi The author e ained hat is
re uired of each scene hi e a o ed creative
freedom of the cre as to ho to a roach the
making of each shot ith avai a e e ui ment
nce the cre has decided on ho to
m the scene the author had them testing out
7676

the camera movement ith video c i through
their mo i e hones to see ho it shou d turn
out The roduction schedu ed to nish ithin
t o da s ith some incongruent transition that
re uire minima reshoot in the second da

igure sho ing the assisted camera movements
in the ear scene

ideo editing
utting each frame
into consecutive order ad ust s eed and
duration
Ad ust the ke transition frames for
continuit
Adding ackground music to match
the acing
8 Adding minor s ecia effects as e
as co our grading each scenes to make them
stand out
ort the edited video in 8
format suita e for distri ution via on ine at
form i e ouTu e

n order to et the audience su merge
into the meta of the rocess from one format to
another e from a er stor oard transitioning
to actua ego sto motion then to ho it as
shot to ho that ehind the scene as shot to
the ost rocessing of the rior ehind the
scene The author ho edit the footage must
uti ise the frame to make one a ear as if
fo o s the other This is done sca ing the
frame rotate etc to match the revious frame
At certain transition scenes the frame is
re eated ithout audience sus ecting that it is
a re eat scene this method as achieved
sca ing out the frame as e as rotate it s ight
so that it matches the camera shak movements
of a sto motion

the cre

The ost roduction rocess consists
main of co ecting a hotogra hs from the
t o main cameras then recessed and edited
ith hoto rocessing and video editing
a ication soft are as fo o s
m ort the hotogra hs into hoto
editing soft are Ado e ightroom then roceed
to atch cro frames into consistent
format
ratio
Check each frame for an inconsisten
cies and remove them in necessar
Co our correct some scenes for
consistencies and continuit
ort the edited frames in sets as
P then im ort them into video editing
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soft are

igure sho ing the video transition editing to match the su se uence frames

igure sho ing transition from the ego sto motion to ehind the scene of this roduction
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igure sho ing transition from the ego sto motion to ehind the scene of this roduction

igure sho ing transition from the scene de icting sto motion roduction to ehind the scene of itse f

igure sho ing the transition from ehind the scene of itse f to the actua editing of the rior scene

igure sho ing the character reaking the fourth a

The creative rocess in the sto motion
eta ke e ements are ho each scenes
de icts rocess of roducing the sto motion
and the transition that connects the frames from
a er to ego ini gures to the erson ehind
the camera animating the ini gures to the cre
ehind the scene to the ho e team revea ed
to e editing the rior scene thus creating the
a usion to meta in the roduction of the sto
motion iece itse f The conc usion of this case
stud is aimed to identif the creative rocess
es invo ved in the roduction ro ems o
stac es and imitations as fo o s

7878

the com osed shot ith ive ie from the
connected camera thus the su se uent shot
can e a igned to e as c ose to the revious
one es ite having an assisted soft are to
com ose the shot the scene sti re uire some
editing in order to match the frame as c ose to
erfection as ossi e

Reshoot the anned roduction as
to have it shot chrono ogica the cre ran into
trou e guring out ho the rst scene shou d
e shot su se uent de a ing the fo o ing
scene of ego sto motion The cre decided
to ut the ego sto motion roduction to the
fo o ing da and focus the efforts in remaining
scenes as it re uires more man o er

รร านุกรม

า าตางประเทศ
Ta or Richard
nc c o aedia of Animation Techni ues Phi ade hia Running Press
Wo f Werner
etareference across edia Theor and Case tudies Amsterdam Rodo i
angan ichae
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Pa grave
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reaking the ourth Wa The effects of etareferences and irect Address in
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ackstage com ne s
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nodding to the audience

Camera movement the camera of
this sto motion does not sta ut the camera
itse f has to move at the same ace as each
movement of the character or actors The cre
must ork together to move the camera a ong
the designated ath as e as making sure the
su ect remain in the frame ti ising the recent
mode s of R Camera hich comes ith rotat
a e screen that can e vie ed from various
ang es has he ed the roduction immense
due to its e i i it for the scene re uired
atching the transition frame due
to scenes re uire s itching set the cre is as
sisted a com uter soft are s ecia ises in sto
motion ca ed ragonframe this soft are
ena es the feature nion kin hich over a s
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