
บทที่  6 
ภาพเคลื่อนไหว 

 
6.1  ประวัติการเกิดแอนิเมช่ัน 
 แอนิเมชันหรือ "ภาพการ�ตูนเคลื่อนไหว" นี้มีมายาวนานแล�ว ซ่ึงแอนิเมชันท่ีเก"าแก"ท่ีสุดค�นพบ
ในประเทศอิหร"าน เป+นภาพแพะกําลังกระโดดข้ึนไปกินใบไม� ซ่ึงเป+นลวดลายเขียนลงบนชามและมี
อายุถึง 5,200 ป4 (เก"าแก"กว"าพุทธศาสนาถึงสองเท"า) 
 ขณะท่ี "ภาพยนตร�แอนิเมชั่น" ท่ีได�รับการยอมรับว"าเป+นเรื่องแรกของโลกนั้นถูกวาดข้ึนใน
ค.ศ.1900 (พ.ศ.2443 - ตรงกับรัชสมัยในรัชกาลท่ี 5) ภาพยนตร�แอนิเมชันเรื่องนี้เป+นภาพวาดผสมกับ
การแสดงของคนจริงๆ ท่ีถูกถ"ายทําหรือวาดข้ึนโดย J. Stuart Blackton 
 หลังจากนั้นภาพยนตร�แอนิเมชันก็วิวัฒนาการเรื่อยมา มีผู�ถ"ายทํามากมายหลายเรื่อง ไม"ว"าจะ
ภาพยนตร�แอนิเมชันเรื่อง Drama Chezies Fantoches ของบาทหลวง Emile Cohl ท่ีมีเรื่องราว
เก่ียวกับการสอนศีลธรรมแก"เด็กในป4ค.ศ.1904, Popeye the Sailor ของ Max Fleisher ในป4ค.ศ.
1917 ซ่ึงยังไม"มีเสียง จะมีเพียงแค"ภาพเคลื่อนไหว กระท่ังในป4ค.ศ.1929 Walt Disney ได�ผลิต
ภาพยนตร�การ�ตูนท่ีมีเสียงชื่อ Alice in Cartoon Land ข้ึนเป+นเรื่องแรก 
 
 6.1.1  ภาพยนตร!แอนิเมชันในประเทศไทย 
  ภาพยนตร�แอนิเมชัน เรื่องแรก ๆ สุดของไทยนั้นไม"มีการถ"ายลงบนแผ"นฟeล�ม แต"เป+น
ภาพยนตร�การ�ตูนแบบตัด (Cutout) มีตัวพระตัวนางเป+นการ�ตูน เคลื่อนไหวได�ท้ังสองแขน ปากขยับ
ได� ตากระพริบได� และมาจากถ่ินปfกษ�ใต� ใช"แล�ว หนังตะลุง แต"อาจเพราะประเทศไทยยังขาดผู�ท่ีมี
ความรู�และประสบการณ�เก่ียวกับการผลิตภาพยนตร�การ�ตูน อุตสาหกรรมแอนิเมชันบ�านในประเทศ
ไทยจึงไม"มีการพัฒนาเป+นชิ้นเป+นอันนัก 

จนกระท่ังในป4พ.ศ.2488-2489(ค.ศ.1945-1946 - ตรงกับช"วงสงครามโลกครั้งท่ี
สอง แต"สงครามโลกไม" มีส"วนเ ก่ียวข�องในการพัฒนาอุตสาหกรรมแอนิ เมชันบ�านเราครับ) 
เสน"ห� คล�ายเคลื่อน นักวาดเขียนท่ีมีฝ4มือมีชื่อเสียงในสมัยนั้นได�ศึกษาและทดลองผลิตภาพยนตร�
การ�ตูนด�วยตนเอง  ถ"ายทําเป+นภาพยนตร�ขําขัน ทดลองบนแผ"นฟeล�มภาพยนตร�ขนาด 16 มม. 
นําเสนอทางรัฐบาลไทยผ"านโรงภาพยนตร�ทหารอากาศ แต"ก็ไม"ได�รับการสนับสนุนด�วยเหตุผลท่ีว"า
การ�ตูนเป+นเรื่องไร�สาระ ซ่ึงเข�าใจว"าเสน"ห� คล�ายเคลื่อนอาจได�รับแรงบันดาลใจจากการได�ชม
ภาพยนตร�การ�ตูนท่ีทดลองผลิตเป+นเรื่องเก่ียวกับชาวนา เพ่ือนําไปใช�อบรมพัฒนาให�มีความศิวิไลซ�
ตามนโยบายของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ต"อมาในป4 พ.ศ. 2498  ปยุต เงากระจ"าง นักวาดเขียนฝ4มือดีอีกคน ได�พยายาม
ศึกษาจากเอกสารต"างประเทศเท"าท่ีหาได� และค�นคว�าโดยไถ"ถามความรู�เทคนิคการถ"ายทําภาพยนตร�
การ�ตูนจากคนท่ีเคยร"วมงานกับเสน"ห�มาก"อน ทาให�เกิดภาพยนตร�เรื่องแรกของไทย ชื่อ “เหตุ
มหัศจรรย�” โดยเป+นภาพยนตร�การ�ตูนสีในป4พ.ศ. 2500   

ปยุต เงากระจ"างก็ได�รับทุนสนับสนุนให�สร�างภาพยนตร�การ�ตูนอีกเรื่องหนึ่ง คือ
เรื่อง “เด็กกับหมี ” โดยความร"วมมือกันของสมาชิกของประเทศซีโต� (SEATO) ช"วงนี้ปยุตได�มีโอกาส
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ผลิตภาพยนตร�การ�ตูนอีก แต"เป+นภาพยนตร�การ�ตูนโฆษณาโดยได�รับการติดต"อจาก สรรพศิวิวิริยศิริให�
ทําภาพยนตร�การ�ตูนโฆษณายาหม"อง โดยใช�ตัวการ�ตูนชื่อ “หนูหล"อ” เป+นตัวแสดงนํา ซ่ึงได�รับ
ความสําเร็จเป+นท่ีติดตาติดใจเด็กๆ ในสมัยนั้น 

จากนั้นในป4พ.ศ. 2519ปยุต ได�เริ่มผลิตภาพยนตร�การ�ตูนเรื่อง “สุดสาคร” ซ่ึงเป+น
ตัวละครเอกตัวหนึ่งจากวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี บทประพันธ�ของท"านสุนทรภู" โดยความริเริ่ม
ของจิรวรรณ กัมปนาทแสนยากร แห"งจิรบันเทิงภาพยนตร� โดยคัดเลือกมาจากเรื่องราวเพียง 3 ตอน
เริ่มต้ัง แต"ต�นกําเนิดสุดสาคร สุดสาครเข�าเมืองการเวก และสุดสาครตามหาพ"อ ภาพยนตร�การ�ตูน
เรื่องนี้ยังได�ไปร"วมในงานมหกรรมภาพยนตร�ท่ีกรุงไทเปประเทศไต�หวัน 
 
6.2  เทคโนโลยีเก่ียวกับการทําภาพเคล่ือนไหว 
 ในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวจะให�เสร็จสิ้นสมบูรณ� เทคโนโลยีเป+นส"วนประกอบสําคัญของ
สื่อมัลติมีเดีย  ซ่ึงจะช"วยให�งานมัลติมีเดียมีคุณค"า และเป+นท่ียอมรับอย"างกว�างขวางมากยิ่งข้ึน  โดยมี
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�อง  ดังนี้ 1 
 (1)  เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับเสียง (Audio Technology) 
  รวมถึงเสียงพูด  เสียงดนตรี  ต้ังแต"การกระมวลผล  การแสดงผล และการจัดการ
ต"าง ๆ เช"น การบีบอัดสัญญาณเสียง การสื่อสาร และการส"งสัญญาณ 
 (2)  เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับวีดีโอ (Video Technology) 
  ได�แก" การจัดเก็บ  การประมวลผล  การปรับแต"ง การใช�งาน การเรียกหา การ
สืบค�น  การส"งกระจาย  มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณ  การเข�าและถอดรหัส  การส"งข�อมูล  การ
ทํางานร"วมกับสื่ออ่ืน ๆ 
 (3)  เทคโนโลยีรูปภาพ (Image Technology) 
  เป+นการพัฒนา และประยุกต�การใช�ภาพ  การจัดการฟอร�แมต  คลังภาพ  การค�นหา  
การสร�างและการตกแต"งรูปภาพ 
 (4)  เทคโนโลยีภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ (Animation and 3D Technology) 
  เป+นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการแสดงผล ด�านภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ  การ
สร�างภาพเสมือนจริง การสร�างตกแต"ง  รวมถึงการประมวลผลการใช�งาน 
 (5)  เทคโนโลยีการพัฒนา (Authoring System Technology) 
  คือ เทคโนโลยีท่ีได�พัฒนาเพ่ือสร�างเครื่องมือสําหรับการพัฒนางานมัลติมีเดีย 
แอนิเมชันในรูปของซอฟต�แวร�ช"วยเหลือ  หรือเข�าไปเก็บตามสื่อรูปแบบต"างๆ ท่ีวางไว� เพ่ือนําเสนอ 
เช"น การใช�เครื่องมือต"าง ๆ หรือการสร�างเครื่องมือใหม" ๆ 
 (6)  เทคโนโลยีการผลิต (Publishing Technology) 
  เป+นการนําเอามัลติมีเดียมาใช�ด�านงานพิมพ�  เพ่ืมให�งานพิมพ�ดูน"าสนใจ มีชีวิตชีวิต  
มีรูปแบบท่ีโดดเด"นในการนําเสนอ 
 (7)  เทคโนโลยีการกระจาย (Broadcasting and Conferencing) 

                                                           
1 http://www.bus.rmutt.ac.th/~suwat/multimedia-intro.pdf 
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  เป+นการเผยแพร"สื่อ หรือ มัลติมีเดียข�อมูล การเผยแพร"สัญญาณ เช"น Conference, 
Multicasting Backgone เป+นต�น 
 
6.3  หลักการเกิดภาพเคล่ือนไหว 
 การท่ีมนุษย�เห็นภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพท่ีฉายต"อเนื่องกัน ดูเป+นลักษณะภาพเคลื่อนไหวได�นั้น 
สามารถอธิบายได�ด�วยหลักการเห็นภาพติดตา (Persistence of Vision)  อันเป+นหัวใจของหลักการ
สร�างภาพยนตร�เพราะภาพยนตร�  ก็คือ  ภาพนิ่งแต"ละภาพท่ี ต"อเนื่องกันอย"างมีระบบนั่นเอง  ซ่ึงมี
ท่ีมาต้ังแต"ของเล"นท่ีชื่อว"า ภาพหมุน ( Thaumatrope ) 
 โดยภาพเคลื่อนไหว คือ การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ โดยมีความสัมพันธ�กับเวลา เช"น 
ภาพยนตร�การ�ตูนท่ีมีการเคลื่อนท่ี การเดิน การวิ่ง  ในโปรแกรม Adobe Flash จะมีการเคลื่อนท่ีอยู"  
2  ลักษณะ  คือ 
  (1)  การเคลื่อนท่ีแบบย�ายสถานท่ี (Motion) เช"น วัตถุเคลื่อนท่ีจากจุด A ไปยังจุด B 
  (2)  การเคลื่อนท่ีโดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะ (Transform) 
 

 
ภาพท่ี  6.1  ตัวอย"างการเคลื่อนไหวของภาพ 

 
 6.3.1  ภาพหมุน (Thaumatrope) 
  เป+นของเล"นท่ีประดิษฐ�ข้ึน เม่ือป4 พ.ศ. 2368 (ค.ศ. 1825) โดย ดร.วิเลี่ยม เฮนรี่ ฟeต
ตอน (Dr. William Henry Fitton) ซ่ึงได�แนวคิดมาจากเซอร�จอห�น เฮอร�เซล ผู�ท่ีสังเกตว"าสายตา
มนุษย�สามารถมองเห็นภาพท้ังสองด�านของเหรียญท่ีหมุน อยู"ได�พร�อมกัน 2 
 

 
ภาพท่ี  6.2  ตัวอย"างภาพหมุน 

                                                           

2 https://filmv.wordpress.com/unit-1/ 



~ 100 ~ 
 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา  คอมพิวเตอร�กราฟeกและสือ่ประสม (วท.คพ.389)  

 
  ทําจากกระดาษแข็งตัดเป+นวงกลม โดยมีรูปภาพหรือภาพวาดท้ังสองด�าน เช"น ถ�า
วาดภาพด�านหนึ่งเป+นกรงนก ส"วนอีกด�านหนึ่งวาดเป+นรูปนก เจาะรูด�านซ�ายและขวาของวงกลมแล�ว
ผูกเชือก เม่ือดึงเชือกให�ภาพพลิกไปมาเร็ว ๆ จะเห็นภาพท้ังสองด�านของกระดาษรวมเป+นภาพ
เดียวกัน นั่นคือจะเห็นภาพนกอยู"ในกรงได� ซ่ึงคําว"า Thaumatrope มาจากภาษากรีก หมายถึง 
Wonder Turning หรือ มหัศจรรย�แห"งการหมุน จึงเป+นหนึ่งในต�นแบบของภาพยนตร�  
 
6.3  ทฤษฎีวSาดTวยการเห็นภาพติดตา 
 ทฤษฎีว"าด�วยการเห็นภาพติดตา (Persistence of Vision)  คือ การท่ีมนุษย�เห็นภาพหมุน
เป+นรูปนกอยู"ในกรงได�นั้น  สามารถอธิบายได�ด�วย ทฤษฎีวSาดTวยการเห็นภาพติดตา ซ่ึงมีหลักการ
ดังนี้ 
 หลักการท่ีอธิบายถึงการมองภาพต"อเนื่องของสายตามนุษย� หรือทฤษฎีการเห็นภาพติดตา 
คิดค�นข้ึนในป4 พ.ศ. 2367 (ค.ศ. 1824) โดยนักทฤษฎีและแพทย�ชาวอังกฤษ ชื่อ Dr. John Ayrton 
Paris 3 ทฤษฎีดังกล"าวอธิบายถึงการมองเห็นภาพต"อเนื่องของสายตามนุษย�ไว�ว"า ธรรมชาติของ
สายตามนุษย� เม่ือมองเห็นภาพใดภาพหนึ่ง หลังจากภาพนั้นหายไป สายตามนุษย�จะยังค�างภาพนั้นไว�
ท่ีเรติน"าในชั่วขณะหนึ่ง ประมาณ 1/15 วินาที และหากในระยะเวลาดังกล"าวมีภาพใหม"ปรากฏข้ึนมา
แทนท่ีสมองของมนุษย�จะเชื่อม โยงสองภาพเข�าด�วยกัน และหากมีภาพต"อไปปรากฏข้ึนในเวลาไล"เลี่ย
กัน ก็จะเชื่อมโยงภาพไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย"างยิ่ง ถ�าชุดภาพนิ่งท่ีแต"ภาพนั้นมีความแตกต"างกัน
เพียงเล็กน�อยหรือเป+นภาพท่ีมี ลักษณะขยับเคลื่อนไหวต"อเนื่องกันอยู"แล�ว เม่ือนํามาเคลื่อนท่ีผ"านตา
เราอย"างต"อเนื่องในระยะเวลากระชั้นชิด เราจะสามารถเห็นภาพนั้นเคลื่อนไหวได� 
 อย"างไรก็ตาม  ก"อนท่ีจะเปลี่ยนภาพใหม"จะต�องมีอะไรมาบังตาสักพักหนึ่ง แล�วค"อยเปeดให�
เห็นภาพใหม"มาแทนท่ีตําแหน"งเดิม โดยอุปกรณ�ท่ีบังตา  คือ  ซัตเตอร� (Shutter) และระยะเวลาท่ี   
ซัตเตอร�บังตาจะต�องน�อยกว"าเวลาท่ีฉายภาพค�างไว�ให�ดู มิฉะนั้นจะมองเห็นภาพกระพริบไป ดังนั้น 
เม่ือเอาภาพนิ่งท่ีถ"ายมาอย"างต"อเนื่องหลาย ๆ ภาพมาเรียงต"อกัน แล�วฉายภาพนั้นในเวลาสั้น  ๆ 
ภาพนิ่งเหล"านั้นจะดูเหมือนว"าเคลื่อนไหว หลักการนี้จึงถูกนํามาใช�ในการสร�างภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) และภาพยนตร�ในระยะเวลาต"อมา  
 
 บุคคลแรกท่ีได�ประยุกต�การถ"ายภาพนิ่งให�เป+นภาพยนตร� ก็คือ Eadweard Muybridge 4  
นักแสวงโชค ชาวอังกฤษท่ีอพยพเข�ามาต้ังรกรากในรัฐแคลิฟอร�เนีย เม่ือป4 พ.ศ. 2392 (ค.ศ.1849) 
โดยมีอาชีพเป+นช"างถ"ายรูปอยู"ท่ีซานฟรานซิสโก     และในป4 ค.ศ.1872 ผู�ว"าการรัฐแคลิฟอร�เนีย คือ 
Leland Stanford ซ่ึงเป+นเจ�าของคอกม�า และนักแข"งม�าได�ท�าพนันกับคู"แข"งของเขาเป+นเงิน 25,000 
ดอลลาร�ว"า ในการควบวิ่งของม�านั้น จะมีเวลาหนึ่งท่ีขาท้ังสี่ของม�าจะลอยข้ึนเหนือพ้ืน โดยเขาได�
ว"าจ�างให�ไมบริดจ�หาทางพิสูจน�ข�อเท็จจริงดังกล"าว 

                                                           

3 http://www.sciencephoto.com/media/127523/view 
4 http://www.sciencephoto.com/media/111537/view 
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 หลังจากได�รับการว"าจ�าง ไมบริดจ�ก็หาทางอยู"นาน จนกระท่ังป4 ค.ศ.1877 จึงสามารถพิสูจน�
ได� โดยความช"วยเหลือของเพ่ือนท่ีเป+นวิศวกรชื่อ John D. Isaacs โดยเขาต้ังกล�อง ถ"ายภาพนิ่ง 12 
ตัว เรียงรายไว�ข�างทางวิ่ง แล�วขึงเชือกเส�นเล็กๆ ขวางทางวิ่งไว� โดยท่ีปลายด�านหนึ่งจะผูกติดกับไกชัต
เตอร� ของกล�องโดยมีแบตเตอรี่ไฟฟ�าเป+นตัวควบคุม เม่ือม�าวิ่งสะดุดเชือกเส�นหนึ่ง ไกชัตเตอร�ของ
กล�องแรกก็จะทํางาน และเรียงลําดับไปจนครบ 12 ตัว 

 

 
ภาพท่ี  6.3  ตัวอย"างการถ"ายภาพนิ่งม�าวิ่งก"อนทําภาพยนตร� 

 
 หลังจากถ"ายภาพได�แล�ว ไมบริดจ� (Muybridge) ก็นําภาพท่ีได�มาติดบนวงล�อหมุน แล�วฉาย
ด�วยแมจิก แลนเทิร�น (magic lantern) ทําให�เห็นภาพการเคลื่อนไหวของม�าต"อเนื่องเหมือนของจริง 
และหลังจากได�ทดสอบซํ้าอีกโดยใช�กล�อง 24 ตัว ไมบริดจ� (Muybridge) ก็สามารถพิสูจน�ได�ว"า ใน
เวลาท่ีม�าควบไปเร็วๆ นั้น ขาท้ังสี่ของมันจะลอยข้ึนเหนือพ้ืนดินในเวลาหนึ่งจริงๆ แต"ประดิษฐ�กรรม 
ของไมบริดจ�ก็ยังไม"ถือว"าเป+นภาพยนตร� เนื่องจากว"ามันถ"ายทําด�วยกล�องถ"ายภาพนิ่ง และต�องใช�กล�อง 
เป+นจํานวนมากต้ังแต" 12 หรือ 20 หรือบางทีอาจจะถึง 40 ตัว 
 
 6.4.1  ประเภทภาพยนตร! 

1.  Action movie (ภาพยนตร�แอคชั่น) 
  Action หมายถึง ภาพยนตร�แบบบู� แอ็กชั่น ยิง ต"อสู� ระทึกใจ เหมาะ

สําหรับคนชอบความแข็งแรงและศิลปะการต"อสู� ในภาพยนตร�แนวนี้จะมีฉากยิง ระเบิด เผาสิ่งต"างๆ 
ท่ีเราอาจจะหาดูได�ยาก ฉะนั้นคนท่ีชอบหนังประเภทนี้ไม"ใช"เพราะชอบความรุนแรง แต"จะหมายถึงคน
ท่ีชอบท่ีจะสัมผัสกับสิ่งท่ีหาดูไม"ได�ในชีวิตประจําวันและชอบความต่ืนเต�นอยู"ด�วย ปfจจุบันภาพยนตร�
ประเภทนี้ มีออกมาฉายกันมากไม"เคยขาดและได�รับการตอบกลับอย"างดี แต"ก็ต�องมีเนื้อหาสาระและ
มุมมองของการออกแบบฉากได�อย"างลงตัวและสมจริงด�วย อย"างองค�บากท้ังสองภาคก็ขายความ
แอ�คชั่นเป+นจุดสําคัญ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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2.  Adventure (ภาพยนตร�ผจญภัย) 
  Adventure หมายถึงภาพยนตร� แนวผจญภัย เข�าป�าฝ�าดง เจอปfญหา

อุปสรรคมากมาย และต�องมีการแก�ไข ปfญหาสถานการณ� หนังแบบนี้ก็เหมาะสมหรับผู�ชมท่ีชื่นชอบ
การผจญภัย เช"น เข�าไปในป�าท่ียังไม"รู�จักว"ามีอะไรบ�างท่ีรอการเข�าไปค�นหาจากเรา 

3.  Animation (ภาพยนตร�การ�ตูน) 
   Animation หมายถึงภาพยนตร�การ� ตูน ซ่ึงปfจจุบันกําลังมาแรง เช"น 
finding nemo เป+นต�น ปfจจุบันมีการผลิตออกมาได�น"าดูและแนบเนียนข้ึน ประเทศไทยเองก็มีออกมา
หลายเรื่องและได�รับการต�อนรับมากโดยเฉพาะเด็กๆ ท่ีขาดกันไม"ได� 

4.  Comedy (ภาพยนตร�ตลก) 
  Comedy ภาพยนตร�ตลก เบาสมอง เหมาะกับคนท่ีต�องการดูเพ่ือการ

พักผ"อน ไม"ต�องคิดอะไรมาก  
5.  Documentaries (ภาพยนตร�สารคดี) 

Documentary ภาพยนตร�แนวสารคดีท่ีดูไปด�วย ได�สาระไปด�วย  
6.  Drama Movies (ภาพยนตร�ดราม"า) 

  Drama ภาพยนตร�ชีวิต ท่ีจะได�ความรู�สึกซ้ึงเศร�า เคล�าน้ําตา ทําให�นึกถึง
ชีวิตคนจริงๆ บางเรื่องดูแล�วเครียด บางเรื่องก็เศร�ามากๆ แต"พอหนังจบก็โล"งหัว 

7.  Erotic (ภาพยนตร�ผู�ใหญ")   
    Erotic เป+นภาพยนตร�ท่ีไม"เหมาะกับผู�ท่ีมีอายุไม"ถึง 18 ป4 เพราะเป+นเรื่อง

เก่ียวกับเพศ ในประเทศไทยไม"มีเพราะทําออกมาก็ไม"ผ"านการเซ็นเซอร� 
8.  Family (ภาพยนตร�ครอบครัว) 

  Family เป+นภาพยนตร� ท่ีคนทุกคนในครอบครัว ดูได�  ส"วนใหญ" เป+น
ภาพยนตร�ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความผูกพัน ของคนในครอบครัว ส"วนใหญ"ก็จะแฝงแง"คิดเอาไว�และ
เดินเรื่องแบบเรียบง"าย เน�นความรักกันของคนในครอบครัว 

9.  Fantasy (ภาพยนตร�ผสมจินตนาการ) 
  Fantasy ภาพยนตร�ท่ีมีการผสมจินตนาการแบบท่ีเราๆ ไม"ค"อยเห็นในชีวิต 

จะเรียกว"า เหนือจริงก็ได� เด็กๆ หลายคนชอบจนถึงข้ันติดเลย 
10. Musicals Movies (ภาพยนตร�เพลง) 

  Musical ภาพยนตร�เพลง เช"น ชิคาโก ประเทศไทยยังไม"มีให�เห็นเป+นเรื่อง
เป+นราวสักเรื่อง แต"ก็ยากท่ีจะทําให�มีรายได�เพราะความนิยมของคนแนวนี้ไม"มาก 

11. Romance (ภาพยนตร�โรแมนติก) 
  Romance ภาพยนตร�แนวรักโรแมนติก เหมาะกับคู"หนุ"มสาวและผู�ท่ีกําลังมี

ความรักท้ังหลายหรือคนท่ีกําลังอยากจะรักใคร ชมไว�เป+นแนวทางในการทําตนเม่ือมีคนรัก จะได�
ความรู�สึกมากข้ึนหากเราเคยมีประสบการณ�และความรู�สึกเหมือนในภาพยนตร� จึงไม"แปลกใจท่ีหลาย
คนร�องไห�กับหนัง แต"อีกหลายคนอาจจะมองว"ามันซ้ึงตรงไหน ไม"ผิด 
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12. Sci-Fi Movies (ภาพยนตร�วิทยาศาสตร�) 
   Sci-Fi ภาพยนตร�ท่ีมีเนื้อหาอ�างอิงวิทยาศาสตร� แต"ทําออกมาให�น"าสนใจ
อาจจะผสมจินตนาการเข�าไปด�วย แต"หลายคนบอกว"าไม"ชอบเพราะดูไม"รู�เรื่อง ซ่ึงก็เป+นความจริง
เพราะบางเรื่องก็ต�องอาศัยความรู�พ้ืนฐานเป+นเดิมพันบ�าง แต"ถ�าหากชมบ"อยๆ ก็จะเริ่มรู�เรื่องและ
กลายเป+นคนชอบหนังประเภทนี้ก็ได� หนังแนวนี้สามารถต"อจินตนาการให�เราได� เผลอๆ คนท่ีดูอาจจะ
คิดอะไรดีๆ ออกมาสร�างประโยชน�ให�กับคนรอบข�างได� และแนวคิดของหนังแนวนี้ก็เป+นแรงกระตุ�นให�
นักวิทยาศาสตร�พยายามทําให�ได�แบบในหนัง 

13. Thriller Movies (ภาพยนตร�ระทึกขวัญ) 
  Thriller ภาพยนตร�แนวสืบสวนสอบสวน ท่ีมีการผูกเรื่องเพ่ือให�ผู�ชมลุ�นไป

ด�วยว"าผลสุดท�ายจะออกมาในแนวใด เหมาะกับผู�ท่ีชอบการสืบ นักสืบน�อยท้ังหลาย มันมีเสน"ห�ตรงทํา
ให�ผู�ชมต�องติดตามตลอดท้ังเรื่อง ดังนั้นหากเรื่องไหนทําให�เกิดปมช�า ก็ทําให�หนังน"าเบ่ือ และตอนจบ
และแนวเรื่องต�องมีความแปลกใหม" 

14. War (ภาพยนตร�สงคราม) 
   War หนังสงคราม ท่ีมีการอ�างอิงเหตุการณ�สงครามท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต 
เน�นจุดๆ หนึ่งในสงครามนั้นๆ ก็อาจจะนําไปใช�สอนเด็กนักเรียนได� แต"ก็อาจจะไม"เหมาะในบางเรื่อง 
เช"น ความรุนแรงหรือความป�าเถ่ือนอะไรประมาณนี้ ผมสังเกตว"าถ�าคนท่ีไม"ใช"คอหนังสงครามจริงๆ 
เขาอาจจะไม"อยากดูเลยด�วยซํ้า แต"คนท่ีชอบดูก็จัดได�ว"าคลั่งหนังสงครามไปเลย ส"วนท่ีเหลือก็เป+นการ
ชอบดูเป+นช"วงๆ ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

15. Western (ภาพยนตร�ตะวันตก) 
  Western หนังคาวบอยตะวันตก ปfจจุบันอาจจะดูไม"ค"อยได�รับความนิยม

เท"าไรเพราะความแปลกใหม"ในการนําเสนอหายากข้ึนและเสี่ยงมากท่ีจะทําออกมา 

 
6.5  คอมพิวเตอร!แอนิเมชัน 
 แอนิเมชัน มาจากคําอังกฤษว"า animation หมายถึง ภาพการเคลื่อนท่ีลวงตาท่ีเกิดจากการ
นําภาพนิ่งหลายเฟรมมาแสดงติดต"อกัน ทําให�มองเห็นเป+นภาพเคลื่อนไหว และในด�านวิชาการ ก็มี
การนําแอนิเมชันมาอธิบายเรื่องการแพทย�หรือวิทยาศาสตร�ยาก ๆ หรือจําลองการทดลองเสมือนจริง
ในการทําการ�ตูน จะใช�ฟอร�แมทกราฟeก  นามสกุล GIF, MNG, SVG, Flash  

 ในการทําภาพยนตร�หรือวีดีโอ จะนําหลายภาพมาเรียงกันแล�วถ"ายใหม" สมัยนี้ใช�คอมพิวเตอร� 
จึงเรียกว"า Computer animation การ�ตูนสมัยใหม"จะสร�างภาพด�วยคอมพิวเตอร�ท่ีใช�กราฟeก
เวกเตอร�ร"วมกับโปรแกรมการเคลื่อนไหว สร�างภาพ 3 มิติ แถมมีเครื่องไม�เครื่องมือหลากหลาย ได�งาน
เร็วและสร�างเอฟเฟคได�เต็มท่ี มีหนังหลายเรื่องเอาการ�ตูนไปแสดงร"วมกับนักแสดงจริง 
 Animation เกิดข้ึนจากการแสดงภาพอย"างเร็ว ของชุดภาพนิ่ง แบบสองมิติ(2D) หรือ เกิด
จากการเปลี่ยนตําแหน"งของวัตถุท่ี เราอยากให�เคลื่อนท่ี โดยใช�หลักภาพลวงตา ให�ดูเหมือนว"า ภาพนิ่ง
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เหล"านั้น มีการเคลื่อนไหว จากหลักการมองเห็นภาพ ติดตาของคนเรานั่นเองครับ โดย Animation 
เกิดจากหลาย องค�ประกอบรวมตัวกัน โดยหนึ่งในหัวใจของ Animation นั้น คือการ animate 5 
 แอนิเมชั่น (Animation) จึงหมายถึง "การสร�างภาพเคลื่อนไหว" ด�วยการนําภาพ นิ่งมา
เรียงลําดับกัน และแสดงผลอย"างต"อเนื่อง ทําให�ดวงตาเห็นภาพท่ีมีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติด
ตา (Persistence of Vision) เม่ือตามนุษย�มองเห็นภาพท่ีฉา�ย อย"างต"อเนื่อง เรตินาระรักษาภาพนี้ไว� 
ในระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาทีหากมีภาพอ่ืนแทรกเข�ามาในระยะเวลาดังกล"าว  สมองของมนุษย�
จะเชื่อมโยงภาพท้ังสองเข�าด�วยกันทําให�เห็นเป+นภาพ เคลื่อนไหว ท่ีมีความต"อเนื่องกัน  แม�ว"าแอนิ
เมชั่นจะใช�หลักการเดียว กับวิดิโอ   แต"แอนิเมชั่นสามารถนําไปประยุกต�ใช�กับงานต"างๆได�
มากมาย  เช"น งานภาพยนตร�  งานโทรทัศน�  งานพัฒนาเกมส�  งานสถาปfตย� งานก"อสร�าง งานด�าน
วิทยาศาสตร�  หรืองานพัฒนาเว็บไซต� เป+นต�น       

สรุปความหมายของแอนิเมชั่นคือ การสร�างสรรค�ลายเส�นรูปทรงต"างๆให�เกิด การเคลื่อนไหว
ตามความคิดหรือจินตนาการ 
 
 6.5.1  ประเภทแอนิเมชัน 
  มีการแบ"งได�หลาย ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ 

   (1)  2D Animation    คือ   ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็นท้ังความ
สูงและความกว�างซ่ึงจะมีความเหมือนจริงพอสมควร และในการสร�างจะไม"สลับซับซ�อนมากนัก 
   (2)  3D Animation  คือ  คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นท้ังความ
สูงความกว�างและความลึกนะเจ�า ภาพท่ีเห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากท่ีสุด 
 
 6.5.2  ประวัติแอนิเมชัน 
   การผลิตภาพเคลื่อนไหว ก"อให� เกิดอุตสาหกรรมแอนิเมชันของโลกในช"วง 
ค.ศ.  1910  ภาพยนตร�แอนิเมชันแบบ การ�ตูนสั้นมีการผลิตเพ่ือจัดฉายในโรง ภาพยนตร�ช"วงต�นก"อน
ภาพยนตร�จะฉาย ผู�ผลิตท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดคือ John Randolph Bray 
 

                                                           
5 http://158.108.103.7:12222/~tosaporn/images/stories/course/multimedia/08_Animation.pdf 
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ภาพท่ี  6.4  ผลงานแอนิเมชันเรื่องสั้นท่ีมีความยาว 12 นาที 

    
   การลอกภาพโดยเขียนเป+นลายเส�นจาก ฟeล�มทีละภาพ เพ่ือสร�างเป+น
ภาพเคลื่อนไหว เรียกว"า การสร�างภาพเคลื่อนไหวเทคนิค โรโตสโคป (Rotoscope) 
 

 
ภาพท่ี  6.5  การลอกภาพ ผลงานของนายฉัตรชัย  ฤกษ�แสนสุข 

 
   ตัวอย"างของภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนไหวม�าท่ีใช�เทคนิคแบบโรโตส
โคป (Rotoscope) คือ การถ"ายภาพม�าจริงท่ีกําลังวิ่ง เป+นภาพนิ่งหลายๆภาพ และนํามาคัด ลอก 
วาดใหม"ตามทีละภาพ ทําให�ได�การเคลื่อนไหวท่ีมีความสมจริงท่ีสุด  ภาพเคลื่อนไหวแบบมือวาดเป+น
กระบวนการท่ีใช�ในการสร�างภาพเคลื่อนไหว มากท่ีสุดของศตวรรษท่ี 20 แต"ละเฟรมของภาพยนตร�
เคลื่อนไหวแบบด้ังเดิม เป+นภาพ วาดท่ีวาดบนกระดาษก"อนเพ่ือสร�างภาพลวงตาของแอนิเมชัน โดย
แต"ละภาพจะมีการ เปลี่ยนแปลงจากภาพท่ีวาดไปก"อนหน�านี้ แอนิเมเตอร�จะทําการวาดเส�นลงบน
แผ"นใสท่ี เรียกว"า เซลลูลอยด� หรือเรียกสั้นๆว"า แผ"นเซลล� (Cels) และระบายสีสันลงไป เพ่ือนําไป 
ประกอบกับฉากหลังท่ีลงสีไว�เรียบร�อยแล�ว  จากนั้นก็จะถ"ายทําแบบภาพต"อภาพด�วย เครื่องถ"ายทําท่ี
เรียกว"า Rostrum camera 
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ภาพท่ี  6.6  เครื่องถ"ายทําแบบภาพ (Rostrum Camera) 

 
   Rostrum camera คือ  เครื่องมือท่ีใช�ถ"ายทําแอนิเมชันแบบภาพต"อภาพ 
คือติด กล�องบันทึกภาพไว�ด�านบนและวางกระดาษหรือแผ"นใสไว�ท่ีฐานด�านล"าง ทําการถ"ายทีละ ภาพ 
โดยเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆ 
 

 
ภาพท่ี  6.7  ภาพผลงานเรื่อง เจ�าหญิงเงือกน�อย จากแผ"นเซลลูลอยด� 

 
   ผลงานแผ"นเซลลูลอยด�ของวอล�ท ดีสนีย� เรื่ อง เจ�าหญิง เ งือกน�อย 
สังเกตเห็นได�ว"า ตัวละคร เจ�าหญิงจะวาดไม"ครบเต็มแผ"น เพราะแผ"นเซลลูลอยด�จะนิยมวาดให�เห็น
เฉพาะส"วนท่ีต�องการถ"ายเท"านั้น จึงไม"จําเป+นต�องวาดให�ครบท้ังหมด ( ท่ีมา: Walt Disney 
Production Cels) 
   การวาดระบายสีบนแผ"นเซลลูลอยด�หรือแผ"นใส ใช�วิธีวาดเส�นด�านหน�าและ
พลิก แผ"นใสกลับเพ่ือระบายสี ด�านหลัง สีท่ีใช�ระบายจะเป+นสีเฉพาะสําหรับระบายลงแผ"นเซลล� แต"
สามารถใช� สีอะครีลิกทดแทนได� การภาพวาดบนแผ"นเซลล�วางซ�อนบนภาพวาดฉากท่ีเตรียมไว� และ 
ทําการถ"ายภาพทีละภาพโดยจะเปลี่ยนเฉพาะตัวละครท่ีอยู"บนแผ"นเซลล� ตัวละครมีการ เคลื่อนไหว 
จึงเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆ โดยฉากอยู"กับท่ี  อย"างไรก็ตาม การทํางานแบบ Cell Animation ใช�ต�นทุน
การผลิตท่ีสูงกว"า ระบบดิจิทัล และใช�เวลาการทําท่ียาวนานกว"า 
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 6.5.3  รูปแบบการสรTางแอนิเมชัน 
   หลักการของแอนิเมชัน 6 คือ การเปลี่ยนแปลงภาพท่ีมองเห็นด�วยความเร็ว 
เช"น การแสดงผลภาพในโทรทัศน� 30 เฟรมต"อวินาที เป+นความเร็วท่ีทําให�การมองเป+นภาพเคลื่อนไหว
กลมกลืน  แต"ถ�าเป+นการมองเห็นในภาพยนตร�  จะต�องถูกบันทึกด�วยอัตราความเร็ว 24 เฟรมต"อ
วินาที  แล�วฉายในโรงภาพยนตร�ด�วยอัตราความเร็ว  48  เฟรมต"อวินาที  โดยแต"ละภาพท่ีนํามาทํา
แอนิเมชัน เรียกว"า “เฟรม” (Frame) โดยเทคนิคและรูปแบบการสร�างแอนิเมชันมี  3  รูปแบบ  ดังนี้ 
 
  (1)  เฟรมต"อเฟรม (Frame by Frame) 
   เป+นรูปแบบท่ีมีการนําภาพมาใส"ไว�ในแต"ละเฟรม และทําการกําหนดคีย�
เฟรม (คีย�เฟรม คือ เฟรมท่ีถูกกําหนดให�มีการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเพ่ือสร�างการเคลื่อนไหว)  ถ�า
กําหนดให�คีย�เฟรมมีช"องว"างห"างกันมากเกินไป การเปลี่ยนแปลงของภาพท่ีจากเฟรมหนึ่งไปอีกเฟรม
หนึ่งก็จะช�าลง  ท้ังนี้  ภาพท่ีปรากฏอาจจะมีการกระตุกก็เป+นไปได� 
 
  (2)  ทวีนแอนิเมชัน (Tween Animation)   
   Tween (ทวีน) ย"อมาจากคําาว"า Between ซ่ึงแปลว"า “ระหว"าง” ดังนั้น  
การสร�างภาพแบบ Tween จึงเป+นการกําหนดคีย�เฟรมเริ่มต�นและ คีย�เฟรมสุดท�าย จากนันั้นก็ปล"อย
ให�โปรแกรมสร�างความเปลี่ยนแปลง ระหว"างเฟรมโดยอัตโนมัติ  
   การสร�างภาพแบบทวน ช"วยทําให�ไฟล�มีขนาดเล็กลง และมีการเคลื่อนไหว
ท่ีนุ"มนวลมากกว"า เฟรมบายเฟรม  โดยจะมีเฟรมเริ่มต�น และเฟรมสุดท�าย  แบ"งเป+น  2  ประเภท  
ดังนี้  
    -  โมชันทวีน (Motion Tween)  
     เป+นการเคลื่อนไหวท่ีหมุน ย"อ หรือขยายไปตามเส�นท่ีวาด
ไว� โดยท่ีรูปทรงของวัตถุไม"มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้โมชั่นทวีนยังเป+นรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ี
นิยมใช�มากท่ีสุด 
    -  เชปทวีน  (Shape Tween) 
     เป+นการสร�างภาพเคลื่อนไหวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรง
ของวัตถุ จากรูปทรงหนึ่งไปเป+นอีกรูปทรงหนึ่ง โดยสามารถกําหนดตําแหน"ง ขนาด ทิศทาง และสีของ
วัตถุในแต"ละช"วงเวลาความต�องการ นิยมใช�กัรูปวาดเท"านั้น 
 
  (3)  แอคชันสคริปต�  (Action Script) 
   เป+นภาษาโปรแกรามท่ีนํามาใช�เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ
มัลติมีเดีย  และสามารถโต�ตอบ (Interactive) กับผู�ใช�งานได�  โดยจะถูกนํามาใช�เม่ือมีการกระทํา
เกิดข้ึน ซ่ึงเรียกว"า “เหตุการณ�” (Event) เช"น การคลิกเมาส� หรือ การกดคีย�บอร�ด เป+นต�น 
 

                                                           

6 http://jk.rmutl.ac.th/multimedia/chapter3.pdf 
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 6.5.4  ประเภทของงานแอนิเมช่ัน 
 
  (1)  Traditional Animation/2D Animation 
   เป+นงานแอนิเมชั่นสมัยแรกเริ่ม มักจะใช�การวาดด�วยมือ งานประเภทนี้พบ
เห็นได�ท่ัวไป ในการทํา Animation ยุคแรกๆ โดยใช�เทคนิคการวาดด�วยมือ ทีละแผ"น แล�วใช�วิธี Flip 
เพ่ือ ตรวจดูท"าทางของตัวละครท่ีเราได�ทําการ animate ไปแล�ว หรือท่ีเราเรียกกันว"า In Between 
(IB)  โดยท่ัวไปแล�ว ในงาน Animation แบบนี้ถ�าเป+นงาน Animation จากฝf�งตะวันตก หรือ เป+นหนัง
โรง จะกําหนดให� 1 วินาทีใช�รูป 24 เฟรม แต"ถ�าเป+นพวกซีรี่ย�การ�ตูนญ่ีปุ�น จะ กําหนดไว�ท่ี 1 วินาทีใช�
รูป 12 เฟรม หรือ อาจมากกว"านั้น 
 
  (2)  Stop-Motion หรือ Clay Animation 
   งานแอนิเมชั่นประเภทนี้ animator จะต�องเข�าไปทําการเคลื่อนไหวโดยตรง
กับ โมเดล และทําการถ"ายภาพเอาไว�ทีละเฟรมๆ การ ทํา Stop Motion ถือเป+นเรื่องยากพอสมควร 
เพราะ ต�องแม"นในเรื่องของ Timing และ Pose มากๆ แม�การทําจะไม"ต�องอาศัยการวาดรูปเป+นหลัก 
แต"ก็ ต�องทํา IB เองท้ังหมดด�วยมือ การทํา IB ในงาน Animation ประเภทนี้ต�อง อาศัยความชํานาญ
ในการคํานวนล"วงหน�า เพราะ ถึงแม�จะมีอุปกรณ�ต"างๆ ช"วยในการ Flip แล�วก็ตาม ( เช"น โปรแกรม
ต"างๆ ท่ีช"วยในการ Capture รูป แล�ว Play ดูได�ทันที ) แต"การจัดแสง และการควบคุมความต"อเนื่อง
ระหว"าง เฟรม ต�องอาศัยความรอบคอบ และความอดทนสูงมาก บางทีทํากันหลายวัน หลายคืนไม"ได�
พักเลยก็มีดังนั้น Animator ของงานประเภทนี้ 
 
  (3)  Computer Animation / 2D Animation on Computer / 3D Animation  
   เป+นงานแอนิเมชั่น ท่ีมักพบกันได�บ"อยในยุคปfจจุบัน เนื่องจากการเข�าถึง 
โปรแกรมเป+นไปได�ง"าย และการนําหลักการแบบ 2D เข�ามาผสมผสานกับ ตัวโปรแกรม ทําให�เข�าใจได�
ง"าย แถมยังสะดวกในการแก�ไข และแสดงผล จึงเป+นท่ีนิยมกันมาก Animator ในงานประเภทนี้จึงมี
เกิดข้ึนมาในยุคปfจจุบันอย"างมากมาย พร�อมด�วยความต�องการ ของวงการบันเทิงในยุคนี้ท่ีเน�นการทํา 
CG Animation มากข้ึน ดูได�จากเมืองไทย ท่ีมีสถาบันสอนการทํา Animation เกิดข้ึนอย"างมากมาย 
และ Studio ท่ีทํางาน Animation ในบ�านเราก็มีมาก ข้ึน เราจะเห็นได�ว"า งานต"างๆในวงการบันเทิง
ไทย ไม"ว"าจะเป+นภาพยนตร� ภาพยนตร�โฆษณา การ�ตูนซีรี่ย�ต"างๆ ล�วนล�วนแต" มีงาน CG Animatoin 
แฝงอยู"ด�วยแทบท้ังนั้น เรียกได�ว"า เมืองไทยตอนนี้มีความต่ืนตัวใน กระแส Animation เป+นอย"างมาก
เลยทีเดียว 
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 6.5.4  การออกแบบตัวละคร 
  ในการออกแบบตัวละคร (Character Design) เป+นการออกแบบรูปทรงท่ีใช�เทคนิค
การลงสีด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�ซ่ึงสะดวกและง"ายท่ีสุด เนื่องจากสามารถลงรายละเอียด แสง เงา 
หรือวาดรูปร"างให�ดูสมจริงได�อย"างเต็มท่ี 
  เม่ือเข�ากระบวนการของการทําแอนิเมชันจริง ๆ จะต�องมีการขยับ การวาดในหลาย
มุมมอง หรือวาดหลายภาพ  เพ่ือให�ภาพออกมาดูมีมิติมากยิ่งข้ึน 
 

 
ภาพท่ี  6.8  การสร�างตัวละครต�นแบบ 

  จากนั้นทําการเขียนเรื่องราว (Storyboard)  ทีละฉาก จนรวมเป+นเรื่องราวท่ี
สมบูรณ�  ซ่ึงนอกจากเนื้อเรื่องแล�ว การกําหนดมุมกล�องในแต"ละฉาก ก็ถือเป+นสิ่งสําคัญท่ีจะช"วยให�
เรื่องราวดูแปลกตาและน"าสนใจมากยิ่งข้ึน  
 

6.5.6  ข้ันตอนการทําแอนิเมชัน 
  กระบวนการข้ันตอนการผลิตภาพยนตร� เป+นกระบวนการท่ีมีนําไปผลิตภาพยนตร�
การ�ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ หรือ  3  มิติ เช"นเดียวกันกับการถ"ายทําภาพยนตร�ท่ีทําจากมนุษย�จริง ๆ 
เช"นกัน 
   1.  Development 
   2.  Pre-Production 
   3.  Production 
   4.  Post-Production 
 
  โดยมีรายละเอียดในข้ันตอนต"าง  ๆ  ดังนี้  
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  1.  Development 
  เป+นข้ันตอนแรกในการเตรียมการ ถ"ายทําภาพยนตร� โดยข้ันตอนนี้คือ

ข้ันตอนในการ เตรียมบทภาพยนตร� เพ่ือถ"ายทําต"อไป 
(1) การเขียนบทภาพยนตร�    

บทภาพยนตร� คือ แบบร"างของการสร�างภาพยนตร� บทภาพยนตร�จะมี
การบอกเล"าเรื่องราวว"า ใครทําอะไร ท่ีไหน อย"างไร และต�องสื่อความหมายออกมาเป+นภาพ โดยใช�
ภาพเป+นตัวสื่อความหมาย เป+นการเขียนอธิบายรายละเอียดเรื่องราว เม่ือได�โครงสร�างเรื่องท่ีชัดเจน
แล�วจึงนําเหตุการณ�มาแตกขยายเป+นฉากๆ ลงรายละเอียดย"อยๆ ใส"สถานการณ� ช"วงเวลา สถานท่ี ตัว
ละคร บทสนทนา บางครั้งอาจกําหนดมุมกล�องหรือ ขนาดภาพ ให�ชัดเจนเลยก็ได� โดยมีองค�ประกอบ
ของการเขียนบทภาพยนตร�  คือ  เรื่อง,  แนวคิด,  แก"นเรื่อง,  เรื่องย"อ,  โครงร"าง,  ตัวละคร และบท
สนทนา 

(2) การค�นคว�าหาข�อมูล 
เป+นข้ันตอนการเขียนบทภาพยนตร�อันดับแรกท่ีต�องทําถือเป+นสิ่ง

สําคัญหลังจากเราพบประเด็นของเรื่องแล�ว จึงลงมือค�นคว�าหาข�อมูลเพ่ือเสริมรายละเอียดเรื่องราวท่ี
ถูกต�อง จริง ชัดเจน และมีมิติมากข้ึน คุณภาพของภาพยนตร�จะดีหรือไม"จึงอยู"ท่ีการค�นคว�าหาข�อมูล 
ไม"ว"าภาพยนตร�นั้นจะมีเนื้อหาใดก็ตาม 

(3) การเขียนเรื่องย"อ 
คือ  เรื่องย"อขนาดสั้น ท่ีสามารถจบลงได� 3-4 บรรทัด หรือหนึ่งย"อ

หน�า หรืออาจเขียนเป+น story outline เป+นร"างหลังจากท่ีเราค�นคว�าหาข�อมูลแล�วก"อนเขียนเป+นโครง
เรื่องขยาย (treatment) 

(4) การเขียนโครงเรื่องขยาย 
เป+นการเขียนคําอธิบายของโครงเรื่อง (plot) ในรูปแบบของเรื่องสั้น 

โครงเรื่องขยายอาจใช�สําหรับเป+นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร�ท่ีสมบูรณ� บางครั้งอาจใช�สําหรับ
ยื่นของบประมาณได�ด�วย และการเขียนโครงเรื่องขยายท่ีดีต�องมีประโยคหลักสําคัญ (premise) ท่ีง"าย 
ๆ น"าสนใจ 

(5) บทภาพยนตร� 
สําหรับภาพยนตร�บันเทิง หมายถึง บท (script) ซีเควนส�หลัก (master 

scene/sequence)หรือ ซีนาริโอ (scenario) คือ บทภาพยนตร�ท่ีมีโครงเรื่อง บทพูด แต"มีความ
สมบูรณ�น�อยกว"าบทถ"ายทํา (shooting script) เป+นการเล"าเรื่องท่ีได�พัฒนามาแล�วอย"างมีข้ันตอน 
ประกอบ ด�วยตัวละครหลักบทพูด ฉาก แอ็คชั่น ซีเควนส� มีรูปแบบการเขียนท่ีถูกต�อง เช"น บทสนทนา
อยู"ก่ึงกลางหน�ากระดาษฉาก เวลา สถานท่ี อยู"ชิดขอบหน�าซ�ายกระดาษ ไม"มีตัวเลขกํากับช็อต และโดย
หลักท่ัวไปบทภาพยนตร�หนึ่งหน�ามีความยาวหนึ่งนาที 

(6) บทถ"ายทํา 
คือ  บทภาพยนตร�ท่ีเป+นข้ันตอนสุดท�ายของการเขียน บทถ"ายทําจะ

บอกรายละเอียดเพ่ิมเติมจากบทภาพยนตร� (screenplay) ได�แก" ตําแหน"งกล�อง การเชื่อมช็อต เช"น 
คัท (cut) การเลือนภาพ (fade) การละลายภาพ หรือการจางซ�อนภาพ (dissolve) การกวาดภาพ 
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(wipe) ตลอดจนการใช�ภาพพิเศษ (effect) อ่ืน ๆ เป+นต�น นอกจากนี้ยังมีเลขลําดับช็อตกํากับเรียง
ตามลําดับต้ังแต"ช็อตแรกจนกระท่ังจบเรื่อง 

(7) สตอรี่บอร�ด 
คือ บทภาพยนตร�ประเภทหนึ่งท่ีอธิบายด�วยภาพ คล�ายหนังสือการ�ตูน 

ให�เห็นความต"อเนื่องของช็อตตลอดท้ังซีเควนส�หรือท้ังเรื่องมีคําอธิบายภาพประกอบ เสียงต"าง ๆ เช"น 
เสียงดนตรี เสียงประกอบฉาก และเสียงพูด เป+นต�น ใช�เป+นแนวทางสําหรับการถ"ายทํา หรือใช�เป+น
วิธีการคาดคะเนภาพล"วงหน�า (pre-visualizing) ก"อนการถ"ายทําว"า เม่ือถ"ายทําสําเร็จแล�ว หนังจะมี
รูปร"างหน�าตาเป+นอย"างไร ซ่ึงบริษัทของ Walt Disney นํามาใช�กับการผลิตภาพยนตร�การ�ตูนของ
บริษัทเป+นครั้งแรก โดยเขียนภาพ เหตุการณ�ของแอ็คชั่นเรียงติดต"อกันบนบอร�ด เพ่ือให�คนดูเข�าใจ
และมองเห็นเรื่องราวล"วงหน�าได�ก"อนลงมือเขียนภาพ ส"วนใหญ"บทภาพจะมีเลขท่ีลําดับช็อตกํากับไว� 
คําบรรยายเหตุการณ� มุมกล�อง และอาจมีเสียงประกอบด�วย  โดยสตอรี่บอร�ดจะประกอบไปด�วย
รายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ตัวละครอะไรบ�างท่ีอยู"ในซีน 
(2) ตัวละครหรือวัตถุเคลื่อนไหวอย"างไร 
(3) ตัวละครมีบทสนทนาอะไรกันบ�าง 
(4) ใช�เวลาเท"าไรระหว"างซีนท่ีแล�วถึงซีนปfจจุบัน 
(5) ใช�มุมกล�องใดบ�างในซีนนั้น ๆ 

การสร�างสตอรี่บอร�ดจะช"วยให�การวางแผน การถ"ายทําฉากต"อฉากง"ายดายมาก
ยิ่งข้ึน โดยสามารถเปลี่ยนแก�ไขสตอรี่บอร�ด ก"อนจะถ"ายทําจริงได� อีกท้ังยังสามารถนําสตอรี่บอร�ดท่ีได�
สร�างและวางแผนไว� ไปทําการชี้แจง แลกเปลี่ยนกับฝ�ายผลิตหรือฝ�ายอ่ืนๆ โดยสามารถทําให�เกิด 
ความเข�าใจตรงกัน 

 

 
ภาพท่ี  6.9  ตัวอย"างสตอรี่บอร�ด 
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2.  Pre-Production 
   Preproduction เป+นข้ันตอนการเตรียมงานสร�างภาพยนตร� เป+นข้ันตอน
แรกท่ีมีส"วนสําคัญอยากมากของภาพยนตร�ว"าภาพยนตร�ท่ีทํานั้นจะออกมาดีหรือไม"ดี และเป+นข้ันตอน
ท่ีจะให�เราได�รู�ว"าเราจะต�องทําอะไรบ�างในการสร�างภาพยนตร�ของเรา   
 

3.  Production 
   Production เป+นข้ันตอนหลังจากข้ันตอน Pre-Production ซ่ึงข้ันตอน 
Production คือข้ันตอนในการผลิตภาพยนตร� ต้ังแต"ถ"ายทําภาพยนตร�จากบท หรือจากการวาง
แผนการเขียนสตอรี่บอร�ดท่ีได� รวมถึงการบันทึกเสียง การจัดแสงในระหว"างถ"ายทําก็ถือว"าอยู"ใน
ข้ันตอน production ท้ังหมด จนสําเร็จการถ"ายทํา 
 

4.  Post-Production 
  Post-Production เป+น ข้ันตอนหลั งจาก ข้ันตอน การ เ ขียนบท, pre 

production และ production ตามลําดับ โดยข้ันตอน Post Production เป+นข้ันตอนหลังการผลิต
ภาพยนตร� ท่ีได�ถ"ายทํามาแล�ว ข้ันตอนนี้จะทําเก่ียวกับการตัดต"อภาพยนตร� (editing) การใส"เอ็ฟเฟ+ค
ต"างๆท่ีต�องการ รวมไปถึงการแปลงไฟล�ต"างๆ เพ่ือนําลงสื่อท่ีเหมาะสม  
   
 
6.6  การคํานวณในแอนิเมชัน 
 การใช�คอมพิวเตอร�กราฟeกส�ในการคํานวณสร�างภาพจะเรียกการสร�างภาพเคลื่อนไหวด�วย
คอมพิวเตอร�หรือ คอมพิวเตอร�แอนิเมชัน หากใช�เทคนิคการถ"ายภาพหรือวาดรูป หรือ หรือรูปถ"ายแต"
ละขณะของหุ"นจําลองท่ีค"อย ๆ ขยับ จะเรียกว"า ภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนท่ีหยุด หรือ สตอปโม
ชัน (stop motion) โดยหลักการแล�วไม"ว"าจะสร�างภาพหรือเฟรมด�วยวิธีใดก็ตามเม่ือนําภาพดังกล"าว
มาฉายต"อกันด�วยความเร็วต้ังแต" 16 เฟรมต"อวินาทีข้ึนไป จะเห็นเหมือนว"าภาพดังกล"าวเคลื่อนไหวได�
ต"อเนื่องกัน ท้ังนี้เนื่องจากการเห็นภาพติดตา 
 

 
ภาพท่ี  6.10  การแสดงแอนิเมชัน 6 เฟรมต"อเนื่องกัน 

 
 การใช�หลักการสร�างภาพเคลื่อนไหว โดยกําหนดรูปภาพหรือเฟรมหลักของการเคลื่อนท่ี  
แล�วนําไปคํานวณ หรือ วาดภาพ หรือส"วนท่ีอยู"ระหว"างสองภาพ โดยทําการประมาณค"าในช"วง 
(Interpolation)  เป+นค"ากลางระหว"างสองค"าท่ีกําหนดให�  โดยคํานึงถึงแรงท่ีกระทํา  โดยอาศัยการ
แทนตัวละคร หรือ วัตถุ ด�วยกระดูก หรือ โครงสร�างท่ีเป+นแกนกลางเชื่อมต"อกันด�วยข�อต"อ และมีการ
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กําหนดค"ามุมหรือตําแหน"งท่ีข�อต"อนั้น ๆ โดยใช�กระบวนการของพลศาสตร�  ในการกําหนด
ความสัมพันธ�ของตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับการเคลื่อนไหว โดยอาศัยกฎทางการฟeสิกส�เข�ามาอธิบายและ
หาคําตอบของตําแหน"งของภาพเคลื่อนไหว เช"น ระบบอนุภาค สปริง  สมการนาเวียร� – สโตกส� เป+น
ต�น 
  
6.8  มุมมองตSาง ๆ ของกลTอง 
 การจัดทํางานแอนิเมชัน สิ่งสําคัญท่ีผู�จัดทําจะต�องทราบ คือ ขนาดรูปแบบภาพ และมุมมอง
กล�อง  โดยขนาดรูปแบบภาพ มี  6  แบบ  ดังนี้ 7 
 (1)  ภาพ Close up (C.U.) ภาพ CU จะใช�สําหรับเจาะรายละเอียดบนใบหน�า (หรือส"วน
อ่ืนๆก็ได�) เน�นความสําคัญเล็กในรายละเอียดของ object นั้นๆขนาดของภาพจะเห็นประมาณ หัวถึง
คาง 
 

 
ภาพท่ี  6.11  รูปแบบภาพ C.U. 

 
 (2)  ภาพ Medium Shot (M.S.)  ภาพขนาดมีเด้ียม จะเริ่มต้ังแต"หัวถึงเอว หรือลงมาอีก
หน" อ ย ถึ ง เ ข" า ก็ ไ ด�  แ ยกย" อ ย เ ป+ น  medium close up  , medium Long shot แล ะ อ่ื นๆ 
ภาพขนานนี้จะเน�นท่ีตัว object รวม ๆ เห็นรายละเอียดในภาพรวม สามารถถ"ายทอด movement 
ของ object ได�ในระดับนึง 

 

 
ภาพท่ี  6.12  รูปแบบภาพ M.S. 

 
 

                                                           

7 http://www.f0nt.com/forum/index.php?topic=4715.0 
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 (3)  ภาพ Long Shot (L.S.) ภาพระยะไกล เห็นรายละเอียดของ สภาพแวดล�อม ว"าทําอะไร
ท่ีไหน ส"วนใหญ"จะใช�เล"าเก่ียวกับสถานท่ี เวลา 

 

 
ภาพท่ี  6.13  รูปแบบภาพ L.S. 

 
 (4)  ภาพ Extra Logn Shot (ELS)  ภาพขนาดโคตรกว�าง บางทีแทบจะไม"เห็นตัว object 
เลยก็ได� เน�นสนาท่ีลูกเดียวให�เห็นถึงความกว�าง ความใหญ" ความสูง หรือความแตกต"างระหว"าง 
สถานท่ีกับ object 
 

 
ภาพท่ี  6.14  รูปแบบภาพ ELS 

 
 (5)  ภาพ Extream Close Up (ECU) ภาพขนาดท่ีใกล�มาก เป+นภาพท่ีเก็บรายละเอียดเล็ก 
ๆ เช"น เม็ดเหง่ือบนจมูก ภาพสะท�อนในดวงตา บางท่ีเป+นฉากซูมเห็นชั้นผิวหนังว"ามีคอลาเจนในชั้นผิว
มากน�อยแค"ไหนก็ได� 
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ภาพท่ี  6.15  รูปแบบภาพ ECU 

 
 นอกจากรูปแบบภาพแล�ว สิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งในการทําแอนิเมชันหรือการสร�างภาพยนตร� 
คื อ  เ รื่ อ ง ของ มุมกล� อ ง  และการถ" า ยภาพ  โ ดย มี  4   มุ ม  ( ส ามารถ ดู ตั ว อย� า ง ไ ด� จ า ก 
https://www.youtube.com/watch?v=R9JWgU9YVcU) 
 (1)  ภาพมุมสูง หรือ Bird Eye View  คือ  ภาพแทนสายตาของนกเวลามองวัตถุ สามารถ
ถ"ายทอดความรู�สึกได�หลายอย"างไม"ว"าจะเป+นหดหู" หรือดูต่ําต�อย บางทีก็ใช�ภาพมุมสูงเพ่ือให�เห็นความ
อลังการของฉาก  เช"น   ภาพคนใส"สูทดําเป+นร�อยๆ เป+นต�น 
 

 
ภาพท่ี  6.16  ภาพมุมสูง 

 (2)  ภาพมุมตาหนอน หรือ Worm Eye View คือ ภาพท่ีกล�องอยู"ตํ่ากว"าวัตถุ  ภาพมุมนี้
สามารถบอกว"า วัตถุดูน"ากลัว หรือยิ่งใหญ"แค"ไหนได� 

 



~ 116 ~ 
 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา  คอมพิวเตอร�กราฟeกและสือ่ประสม (วท.คพ.389)  

 
ภาพท่ี  6.17  ภาพมุมตาหนอน 

 (3)  ภาพแพน หรือ Pan  เป+นเทคนิคการเคลื่อนกล�องจากซ�าย ไป บวา หรือ บวามาซ�ายก็ได� 
เราจะเรียกว"าแพน ใช�ในหลายกรณีมากๆไม"ว"าจะเป+นบอกเรื่องราว เชื่อมระหว"างสถานท่ีนึงไปอีก
สถานท่ีนึง 

 

 
ภาพท่ี  6.18  ภาพแพน 

 
 (4)  ภาพท้ิว หรือ Tilt เป+นเทคนิคลักษณเหมือนภาพแพน  แต"เปลี่ยนเป+น จากบนลงล"าง 
หรือ ล"างข้ึนบน 
 

 
ภาพท่ี  6.19  ภาพท้ิว 

 ในการทําแอนิเมชัน สิ่งสําคัญอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การซูมภาพ  ซ่ึงมี  2  รูปแบบ  ดังนี้ 
  (1)  Zoom In  เป+นการเปลี่ยนขนาดวัตถุปกติให�ใหญ"ข้ึน เพ่ือต�องการเน�นการสนใจ
ในจุดท่ีต�องการนําเสนอ  
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  (2)  Zoom Out  เป+นการเปลี่ยนขนาดของวัตถุให�เล็กลง เพ่ือจับภาพมุมกว�าง  โดย
ข้ันตอนการนําเสนอจะตรงกันข�ามกับ Zoon In 
 
6.8  หลักการเคล่ือนท่ีและการเกิดภาพ 
 แอนิ เมชันหมายถึง การสร�างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่ งหลายๆ ภาพต"อ 
เนื่องกันด�วยความเร็วสูงโดยหลักการแล�ว ไม"ว"าจะสร�างภาพ หรือเฟรมด�วยวิธีใดก็ตาม เม่ือ 
นําภาพดังกล"าวมาฉายต"อกันด�วยความเร็ว ต้ังแต" 16 เฟรมต"อวินาทีข้ึนไป เราจะเห็นเหมือน 
ว"า ภาพดังกล"าวเคลื่อนไหวได�ต"อเนื่องกัน ท้ังนี้ เนื่องจากการเห็นภาพติดตา โดยภาพแต"ละ 
ภาพนั้นมีหลักการพ้ืนฐานท่ีผู�ทําแอนิเมชันจะต�องสนใจในการออกแบบงานแอนิเมชัน  มี  12  ข�อ 8 
 
  (1)  เวลา (Timing) 
   การเคลื่อนไหวทุกอย"างนั้นจะมีระยะเวลาหรือความเร็วของตัวมันเอง เช"น 
การยกแขน กับการเหวี่ยงแขน ระยะเวลาของการยกแขนปกติ กับการเหวี่ยงแขนด�วยความเร็ว ซ่ึง
แน"นอนว"าระยะเวลาท่ีใช�ต�องแตกต"างกัน หรือระยะเวลาในการเดิน การก�าวเท�าแต"ละก�าว ด�วย
ความเร็วท่ีต"างกันย"อมให�ความรู�สึกท่ีต"างกัน ซ่ึงในการ Animate นั้น ผู�ออกแบบ  จําเป+นท่ีจะต�องรู�
ระยะเวลาของแต"ละท"าทางว"าใช�เวลาก่ีวินาที หรือ ก่ีเฟรม ซ่ึงเรื่องนี้จะรู�ได�ด�วยการหม่ันสังเกต และ
อาจจะใช�อุปกรณ�เสริม เช"น นาฬิกาจับเวลา 
 

 
ภาพท่ี  6.20  ตัวอย"างการเคลื่อนไหว 

 
  (2)  อัตราเร็ว, อัตราเร"ง (Slow-In, Slow-Out) 
   9  อัตราเร็ว อัตราเร"ง จะเก่ียวข�องกับกฎของฟeสิกส� เช"น หากเราโยนลูก
บอลข้ึนไปในอากาศ ช"วงจังหวะแรกท่ีปล"อยลูกบอลออกไป ลูกบอลจะมีอัตราเร็วสูงสุด (ซ่ึงลูกบอลนั้น
ยังไม"ข้ึนถึงตําแหน"งสูงสุด) แล�วลูกบอลจะค"อยๆ ลดความเร็ว จนเหลืออัตราเร็วเป+นศูนย� (ซ่ึงก็คือ ลูก
บอลนั้นอยู"ในจุดสูงสุดแล�ว) จากนั้นลูกบอลก็จะตกลงมา โดยแรงโน�มถ"วง ซ่ึงจากตัวอย"างนี้จะเห็นได�
ว"า ช"วงจังหวะท่ีลูกบอลลอยข้ึนไปบนอากาศ แต"ละวินาทีท่ีผ"านไปในเวลาท่ีเท"ากัน แต"ลูกบอลจะ
เดินทางไปในระยะทางท่ีไม"เท"ากัน 
 
 

                                                           
8 https://xerxesz0.wordpress.com/ 
9 http://animation-sakonrat.blogspot.com/2013/02/12.html 
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   หรือ อีกตัวอย"างหนึ่งท่ีใกล�ตัวข้ึนมาอีกหน"อย ก็สังเกตการเหวี่ยงแขนของ
คนท่ีเดินไปมา ในจังหวะท่ีแขนเคลื่อนท่ีไปข�างหน�าสุด และข�างหลังสุด แขนจะเคลื่อนท่ีช�าลง 
   เรื่องของ Slow-in Slow-out จะช"วยในเรื่องของการบอกน้ําหนักของส"วน
ต"างๆ ความเร็วในการเคลื่อนไหว และในเรื่องของแรงเหวี่ยง  

 
ภาพท่ี  6.21  ภาพท่ีมีอัตราเร็วและอัตราเร"ง 

 
  (3)  การเคลื่อนท่ีเป+นเส�นโค�ง (Arcs) 
    การเคลื่อนท่ีเกือบทุกอย"างในโลกนี้ เป+นการเคลื่อนท่ีแบบเส�นโค�ง เช"น 
การเดิน, การเหวี่ยงแขน ถ�าลองถ"ายวีดิโอแล�วเอานํามาเปeดดูจุดตําแหน"งปลายมือทีละเฟรม จะเห็นว"า
เส�นทางการเคลื่อนท่ีเป+นเส�นโค�ง 
 

 
ภาพท่ี  6.22  การเคลื่อนท่ีเป+นเส�นโค�ง 

 
  (4)  แรงส"ง (Anticipation) 
   เม่ือจะทําอะไรต�องมีการเตรียมเริ่ม เช"น ก"อนท่ีคุณจะกระโดดนั้น เป+นไป
ไม"ได�ท่ีคุณจะยืนขาตรงแล�วกระโดดได�เลย อย"างน�อยคุณต�องงอเข"าเพ่ือออกแรงถีบส"งตัวเองข้ึนไป ใน
การ Animate นั้นก็เช"นกัน หากจะทํา Animate ตัวละครให�ขว�างของไปให�ไกลๆนั้น เป+นไม"ได�ท่ีคุณ
จะหยิบสิ่งของข้ึนมาแล�วปล"อยมือเลย หรือแค"ยื่นแขนไปข�างหน�าแล�วปล"อยมือ ดังนั้นเราควรท่ี
จะต�อง Animate การเหยียดแขน หรือเหวี่ยงแขนไปข�างหลังก"อนเพ่ือรวบรวมแรง ก"อนท่ีจะเหวี่ยง
สิ่งของออกไป หากลองสังเกตจากการเคลื่อนไหวของนักกีฬานั้นจะชัดเจนมาก 

 
ภาพท่ี  6.23  การเคลื่อนท่ีก"อนส"งแรง 
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ภาพท่ี  6.24  ท"าเตรียมก"อนออกแรงหรือส"งแรง 

 
  (5)  การกระทําท่ีเกินจริง (Exaggeration) 
   หรือก็คือ Overacting เป+นการกระทําอะไรแบบเกินจริงหน"อยๆ เพ่ือบ"ง
บอกและแสดงถึงอาการของตัวละคร ซ่ึงตรงนี้การ�ตูนจะนิยมใช�บ"อยเพราะจะสร�างความรู�สึกร"วม
ให�กับผู�ชมได�ดี และสามารถสื่อสารได�ชัดเจน 
 

 
ภาพท่ี  6.25  ลักษณะการแสดงออกท่ีเกินจริง 

 
  (6)  การหดตัว และการยืดตัว (Squash and Stretch) 
   ตัวอย"างท่ีชัดเจนท่ีนิยมใช�อธิบายหลักการข�อนี้ก็คือลูกบอลกระเด�ง เม่ือลูก
บอลกระทบลงพ้ืน ลูกบอลจะบ้ีลง (Squash) เพราะแรงอัด และเม่ือลูกบอลเด�งจากพ้ืนลอยข้ึนไปใน
อากาศ ลูกบอลจะยืด (Stretch) 
 
  (7)  การกระทํารอง (Secondary Action) 
   การกระทํารอง หรือการเคลื่อนท่ีรอง เช"น เรา Animate ตัวละคร
เคลื่อนไหว ขาท่ีก�าว และแขนท่ีขยับก็คือการเคลื่อนท่ีหลัก แต"เสื้อผ�า หรือผม ท่ีปลิวตามแรงเหวี่ยง
ของการเคลื่อนท่ี พวกนี้คือการเคลื่อนท่ีรอง การกระทํารองพวกนี้จะทําให�งานดูสมจริงข้ึน จนชักจูง
ให�คนดูเชื่อได�ว"า ตัวละครนี้มีชีวิตจริงๆ 
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ภาพท่ี  6.26  ส"วนการแสดงเสริม 

 
  (8)  การกระทําต"อเนื่อง (Flow Through and Overlapping Action) 
   Follow through คือการกระทําท่ีเป+นผลมาจากการกระทําหลัก เช"น หาก
เราขว�างบอลไป เม่ือมือเราปล"อยลูกบอลออกไปแล�ว มือจะไม"หยุดค�าง ในท"าท่ีลูกบอลออกจากมือไป 
แต"ข�อมือจะพับลง และจะกระดกกลับข้ึนมาเล็กน�อย เป+นผลจากแรงท่ีส"งออกไป  

ส"วน Overlapping action นั้นจะคล�ายกับการส"งทอดของแรง เช"น การ
สะบัดเชือก จังหวะท่ีสะบัดหรือเหวี่ยงออก เส�นเชือกท้ังหมดจะยังไม"เคลื่อนท่ีไปพร�อมกัน โดยส"วนท่ี
จะเริ่มเคลื่อนท่ีก"อน คือส"วนท่ีอยู"ใกล�กับจุดท่ีออกแรงมากท่ีสุด หรือก็คือท่ีมือนั่นเอง จากนั้นก็จะส"ง
ต"อแรงไปเรื่อยๆ จนถึงปลาย หรืออย"างเวลา Animate ผู�หญิงใส"กระโปรงเดิน จังหวะท่ีขาข�างใดข�าง
หนึ่งยืดไปข�างหน�าสุด ปลายกระโปรงจะยังไม"กระดกหรือยื่นไปข�างหน�าสูงสุด จะท้ิงช"วงประมาณ 2-5 
เฟรม ซ่ึงเป+นจังหวะท่ีขาเริ่มถอย ชายกระโปรงยังได�รับอิทธิพลจากแรงส"งอยู" จึงทําให�เคลื่อนท่ีต"อไป
ข�างหน�าได�อีก 
 

 
ภาพท่ี  6.27  ตัวอย"างการเคลื่อนท่ีต"อเนื่อง 

 
  (9)  รูปแบบการทํา (Straight Ahead Action and Pose-to-Pose Action) 
   Straight Ahead Animation เป+นการทํา Animate แบบทําทีละเฟรม (ซ่ึง
ในการ Animate รูปแบบนี้จะเหมาะกับการทํา Animation การเคลื่อนท่ีของธรรมชาติ เช"น น้ํา, ไฟ, 
ลม เพราะพวกนี้จะไม"มีคีย�เฟรมท่ีแน"นอน) 
   Pose-to-Pose Action เป+นการทํา Animation แบบใช� Key Frame ท่ี
นิยมทํากันอยู" (กําหนดท"าทางหลัก และตําแหน"งเฟรมท่ีเกิดข้ึนใน Key Frame จากนั้นก็มาจัดการ 
Animate In Between ท่ีอยู"ช"วงระหว"างคีย� เฟรมหลักท่ีกําหนดไว� ซ่ึงในข้ันตอนนี้ถ�าเป+นงาน 
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Computer Animation ก็คือช"วงเส�นกราฟท่ีไม"มีตําแหน"งคีย�เฟรม และคอมพิวเตอร�คํานวณการ
เคลื่อนท่ีให�โดย Animator จะควบคุมการเคลื่อนไหวจากความโค�งของเส�นกราฟ) 
 
  (10) ท"วงการแสดง (Staging) 
   Staging หรือท"าทางการแสดงนั้น จะออกมาดีหรือไม"ดีนั้น มีหลักการง"ายๆ 
คือให�เรามองภาพเป+นภาพแบบ Silhouette (ภาพเงาดํา) มอง Character เราเป+นเงาดําเรียบๆไม"
เห็นรายละเอียดอะไร ถ�าเราสามารถอ"านท"าทางของเงาดํานั้นออกได�ว"ากําลังทําอะไร แสดงว"า 
Staging ของ Character นั้นค"อนข�างชัดเจน สามารถท่ีจะสื่อสารกับคนดูรู�เรื่อง 
 
  (11) เสน"ห�ดึงดูด (Appeal) 
   หรือก็คือเสน"ห�ของตัว Character มันคือสิ่งท่ีสามารถดึงดูดคนดู, สร�าง
ความประทับใจให�กับคนดูได� หรืออาจจะเป+นสิ่งท่ีคนดูอยากเห็น 
 

 
ภาพท่ี  6.28  การออกแบบตัวละครให�มีเสนห�ดึงดูด 

 
  (12) ลักษณะบุคลิก (Personality) 
   แต"ละคนนั้นย"อมไม"มีใครเหมือนกันโดยท้ังหมด ตัว Character เองก็เช"นกัน 
แต"ละตัวย"อมมีบุคลิกแตกต"างกันไป การสร�างบุคลิกและนิสัยจะเป+นการช"วบสร�างเอกลักษณ�ให�กับ 
Character นั้นๆ และยังช"วยทําให� Character นั้นๆดูมีชีวิตมากข้ึน 
  


