
การสรางภาพยนตรการตูนแอนิเมช่ัน เร่ือง พระพุทธเจา 
โดย รองศาสตราจารย ดร.กฤษมันต วฒันาณรงค ผูกํากับ 

 
 ภาพยนตรการตูนแอนิเมช่ัน เรื่อง พระพุทธเจา น้ีเกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจในการสรางสื่อ
เพ่ือการเผยแพรพระพุทธศาสนาของ ดร.วัลลภา พิมพทอง เมื่อคร้ังยังเปนนักศึกษาอยูที่ประเทศอินเดีย 
และเมื่อจบการศึกษาไดกลับมาทาํธุรกิจสวนตัวจนประสบความสาํเรจ็จึงเริ่มคิดหาทางเผยแพร
พระพุทธศาสนา ประจวบกบั ในป พุทธศักราช ๒๕๔๖ รัฐบาลเห็นความสําคัญของการสรางบคุลากร
ทางดานแอนิเมชั่นเพ่ือตองการใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร
การตูนในภูมิภาคแหงน้ี เพราะไดเล็งเห็นถึงศักยภาพของคนไทยที่มีความสามารถทางศิลปะและความ
อุตสาหะในการทํางานที่ตองใชความประณีต ความคิดสรางสรรค รวมทั้งประเทศไทยมีสภาพแวดลอม 
และปจจัยเกื้อหนุนตาง ๆ พรอมเพรียง นอกจากนี้บุคลากรของไทยจํานวนหนึ่งยังเปนผูผลิตภาพยนตร
การตูนใหกับปริษัทตางประเทศมาโดยตลอด หนวยงานของรัฐที่ผลักดันแนวคิดและนโยบายของ
รัฐบาลคือ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (องคการมหาชน) จึงจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือฝก
อาชีพใหกับผูที่ตองการทํางานทางดานแอนิเมชั่นขึ้น และทาํให ดร.วัลลภา พิมพทอง ซ่ึงเปน
ผูอํานวยการสรางภาพยนตรเรื่องน้ี ไดเขารวมโครงการของ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
และเสนอโครงการ ภาพยนตรการตูนแอนิเมช่ันเรื่อง พระพุทธเจา โดยบริษัทมีเดียสแตนดารด จํากัด 
ขึ้นเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล แตเน่ืองจากเปนโครงการใหม การทํางานตองใชเวลาและ
กระบวนการในการผลิตที่ยาวนาน อีกทั้งยังมีความเขาใจแตกตางกันระหวางสาํนักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวร กับ บริษัทมีเดียสแตนดารด จาํกัด ทําใหไมสามารถดําเนินการขอรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลได บริษัทมีเดียสแตนดารด จํากัด จึงไดดําเนินการสรางภาพยนตรเร่ือง 
พระพุทธเจา เพียงผูเดียวโดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตดังน้ี 

 
๑) ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
การดําเนินการในขั้นน้ีใชเวลาตั้งแตปลายป ๒๕๔๖ ดวยการคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง 

ๆ อยางละเอียด โดยสวนของบทภาพยนตรและภาพตนแบบตัวละคร และฉากสถานที่ ทั้งหมด ไดรับ
การพิจารณาตรวจสอบความถูกตองโดย คณะกรรมการที่ต้ังขึ้นโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ใชเวลาในการศึกษาวิจัยประมาณ 1 ปจึงเสร็จสมบูรณ โยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

๑.๑) เน้ือเร่ือง ยึดตามพระไตรปฎกฉบับประชาชน ซ่ึงมีเน้ือหาตามที่ปรากฏในแบบเรียน
สําหรับสถานศึกษาของประเทศไทย 

๑.๒) บทภาพยนตร ไดใชภาษาที่เหมาะสมกับยุคสมัย แตยังคงลักษณะเฉพาะของตนฉบับที่
เปนภาษาบาลีไวในสวนที่จําเปนเพ่ือตองการรักษาความหมายตามตนฉบับที่เปนภาษาบาลี 



๑.๓) การออกแบบ คณะผูสรางภาพยนตรไดประชุมและรวมกันจินตนาการ และออกแบบฉาก 
ตัวละคร และการเคลื่อนไหว โดยยึดขอมูลจากเน้ือหาที่มาจากผลการศึกษา พรอมทั้งนําเสนอให
คณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ พิจารณาเห็นชอบ ซ่ึงมีตัวละครทั้งหมด
จํานวน ๒๔๔ ตัวละคร มีฉาก กวาหน่ึงพันฉาก  

๑.๔) การกําหนดสี ใชคอมพิวเตอรในการกําหนดคาสีตาง ๆ ที่ใชสําหรับตัวละครและฉาก 
๑.๕) การทํา Storyboard เปนงานออกแบบการเลาเร่ืองโดยรวมในแตละตอนเพื่อการกําหนด

ภาพและเสียง รวมทั้งการเคลื่อนไหวของตัวละครและฉากตาง ๆ 
๑.๖) การกําหนดและเลือกเสียงประกอบและเสียงพากยตามบทภาพยนตร เพ่ือใหทราบเวลา

โดยรวม จับเวลาในแตละฉาก และเพื่อเขียนคําส่ังการแสดงตอไป 
๑.๗) ใบคําส่ังการแสดง (Exposure Sheet) ใบคําส่ังการแสดง เพ่ือใหทราบรายละเอียดการ

ทํางานของฉากนั้น ๆ เชน เวลา ลักษณะการทํางานของกลอง การเคลื่อนไหวของตัวละคร จังหวะการ
พูด และรูปปากตามเสียงพากยนํา เปนตน  
  

๒) ข้ันกระบวนการผลิต (Production) 
ในขั้นของการผลิตภาพยนตรการตูน เรื่อง ประวัติพระพุทธเจา น้ันใชเทคนิคการทําการตูนสวน

ใหญเปนแบบ ๒ มิติ และบางสวนเปนเทคนิคแบบ ๓ มิติ ขั้นตอนในการทําการตูนแบบ ๒ มิติ มีทั้ง
สวนของการวาดดวยมือ และสวนของการทําดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร ดังน้ี 

๒.๑) แอนิเมชั่น ๒ มิติ 
๑. แผนก Lay-out วางตําแหนงฉากและตัวละคร ตามที่ Storyboard กําหนด  
๒ .  แผนก  Animator สรางภาพตนแบบการเคลื่อนไหว  ออกแบบทาทางการ

เคลื่อนไหวของตัวละครใหมีความสัมพันธกับใบคําส่ังการแสดง (Exposure Sheet) และสรางภาพ
ตนแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครเปนชวง ๆ แตยังคงเนภาพรางคอนขางละเอียดเทาน้ันยังไมสามารถ
นําไปใชได 

๓. แผนก Clean-up แกไขลายเสนของตัวละครจากแผนก Animator เพ่ือใหตัวละคร
สะอาด คมชัด และถูกตองตามตนแบบตัวละครตามที่ Animator ไดออกแบบไวและพรอมที่จะนําไปใช
ได 

๔. แผนก In-between สรางการเคลื่อนไหวของตัวละครตอจากภาพตนแบบการ
เคลื่อนไหวของแผนก Animator ในระหวางชวงใหมีความถ่ีของภาพมากขึ้น เปน ๒๔ ภาพตอ ๑ วินาที 
ทําใหการเคลื่อนไหวของตัวละครมีความพลิ้วไหว เปนธรรมชาติ 

๕. แผนก Scan นําภาพที่วาดทั้งหมดมาแสกน เพ่ือแปลงขอมูลภาพใหเปนไฟล
ดิจิตอล ลงในคอมพิวเตอร 

๖. แผนก Digital paint เปนการระบายสีหรือลงสีตัวละคร ตามที่กําหนดคาสีไว 



๗. แผนก Background เปนการระบายสีหรือลงสีฉากหรือสถานที่ตามคาสีที่กําหนด
ไว 

๘. แผนก Compositor ประกอบภาพตัวละครและภาพสถานที่ในแตละฉาก ให
เคลื่อนไหวตามใบคําส่ังการแสดง และตรงตาม Storyboard ใหภาพนิ่งเหลาน้ันดูแลวมีการเคลื่อนไหว
เปนเร่ืองราว 
  

๓) ข้ันสุดทายของการผลิต (Post-Production) 
 ขั้นสุดทายกอนนําสูสายตาประชาชนนั้นเปนการนําเอา Files ตนฉบับแตละสวนมาเรียบเรียง
ใหมใหถูกตองตามลําดับโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการทํางานและแปลงลงเปนภาพบนฟลมภาพยนตร
โดยมีงานดังน้ี 

๓.๑) งานตัดตอภาพยนตร ตัดตอและเรียบเรียงภาพ ใหเน้ือเรื่องกระชับและนาสนใจมาก
ขึ้น โดยเน้ือเร่ืองยังคงไวซ่ึงเนื้อหาเดิม 

๓.๒) พากยเสียง ไดมีการคัดเลือกเสียงที่เหมาะสมกับตัวละครแตละตัวอยางรอบคอบ โดย
พากยเสียงตามภาพยนตรที่ไดตัดตอไวแลว เพ่ือใหสามารถแสดงอารมณของตัวละครไดดีย่ิงขึ้น 

๓.๓) เสียงเอ็ฟเฟคประกอบ (Sound Effect) ไดมีการตรวจสอบและคัดเลือกโดยคํานึงถึง
ความเปนจริง 

๓.๔) ดนตรีประกอบ (Sound Score) ใชดนตรีรวมสมัย และสอดแทรกดินตรีตามยุคสมัย
ดวย 

๓.๕) บันทึกลงแผนฟลม ประกอบภาพและเสียงทั้งหมดลงแผนฟลมภาพยนตร 
๓.๖) งานเพลงประกอบภาพยนตร (Original Soundtrack) เปนแนวเพลงรวมสมัย 

ใชเวลาผลิตทุกขั้นตอนรวมแลวเวลาประมาณ 4 ป จึงมาเปนภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่นที่ฉาย
ในโรงภาพยนตร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ 80ป 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดช มหาราช ผลงานการสรางภาพยนตรน้ี ผูสราง ผูกํากับ
และทีมงานทั้งหมด เปนคนไทย 


