
เร่ือง ภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมช่ัน (Animation) 
 

 ภาพเคลื่อนไหวหรือ แอนิเมช่ัน (Animation) เปนการทําใหวัตถุเกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะตางๆ เชน รถแลนไปบน

ถนน การเคลื่อนที่ของแมลง การเคลื่อนไหวของมนุษย และลมพัดใบไม เปนตน ภาพเคลื่อนไหวสรางขึ้นจะถูกแสดงและควบคุม

ผานโปรแกรมตางๆ เชน โปรแกรม QuickTime เปนตน โดยสามารถนําแอนิเมช่ันไปพัฒนางานในรูปแบบตางๆ ไดมากมาย เชน 

การตูนแอนิเมช่ัน ภาพยนตรแอนิเมช่ัน วิดีโอแอนิเมช่ัน และส่ือโฆษณาแอนิเมช่ัน เปนตน 

ทําความรูจักกับแอนิเมช่ัน 

 แอนิเมช่ัน (Animation) หมายถึง “การสรางการเคลื่อนไหว” ดวยการนําภาพน่ิงมาเรียงลําดับกัน และการแสดงผล

อยางตอเน่ือง ทําใหดวงตาเห็นเปนภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) เม่ือตามนุษย

มองเห็นภาพที่ฉายอยางตอเน่ือง เรตินาจะรักษาภาพน้ีไวในระยะเวลาส้ันๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอื่นแทรกเขามาใน

ระยะเวลาดังกลาว สมองมนุษยจะเช่ือมโยงภาพทั้งสองเขาดวยกันทําใหเห็นเปนภาพเคลื่อนไหวที่มีความตอเนื่องกันแมวาแอนิ

เมช่ันจะใชหลักการเดียวกับวิดีโอ แตแอนิเมช่ันจะเปนการนําภาพวาดหรือภาพกราฟกตางๆ มาใชในการสรางภาพเคลื่อนไหว แอ

นิเมช่ันสามารถนําไปประยุกตใชกับงานตางๆ ๆดมากมาย เชน งานภาพยนตร งานโทรทัศน งานพัฒนาเกมส งานสถาปตยกรรม 

งานกอสราง งานดานวิทยาศาสตร หรืองานพัฒนาเว็บไซต เปนตน 

ความเปนมาของแอนิเมช่ัน 

 ในศตวรรษที่ 19 John Marey และ Edward Muybridge ไดพัฒนาอุปกรณสําหรับบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุ 

และถูกนํามาใชเพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของมา ตอมา Thomas Edison ไดประดิษฐกลองถายภาพ ที่เรียกวา 

“Kinetograph” เปนกลองที่สามารถถายภาพไดถึง 10 ภาพตอนาที 

 ในตอนตนศตวรรษที่ 20 ไดมีการพัฒนาฟลมสําหรับบันทึกแอนิเมช่ันแบบส้ัน โดยจะจัดเก็บการเคลื่อนไหวในลักษณะ

เฟรมที่มีความตอเน่ืองกัน 

 ในป ค.ศ. 1928 Disney ไดสรางการตูนเรื่อง Mickey Mouse ซ่ึงเปนการตูนเรื่องแรกที่เปนภาพสี และมีเสียง

บรรยายประกอบทั้งเรื่อง 

 ในป ค.ศ. 1950 ไดเริ่มมีการนําคอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic) และภาพยนตร (Film) มาผสมผสานเขา

ดวยกันเพื่อสรางเอฟเฟกตพิเศษใหกับภาพยนตร 

 ในป ค.ศ. 1980 – 1990 บริษัท Industrial Light and Magic และ Pacific Data Image and Pixar ไดนํา

คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชสําหรับสรางวิดีโอและภาพยนตร ในป ค.ศ. 1995 Pixar ไดสรางการตูนแอนิ



2  

เมช่ันเรื่อง Toy Story ซ่ึงเปนภาพยนตรการตูนแอนิเมช่ันที่ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ในปจจุบันแอนิเมช่ันไดเขา

มีบทบาทในอุตสาหกรรมตางๆมากมาย ทั้งดานความบันเทิง เกมสคอมพิวเตอร  การศึกษา และ การโฆษณา 

คียเฟรม (Key frame) และทวีนน่ิง (Tweening) 

 การสรางแอนิเมช่ันในยุคเริ่มตน แอนิเมเตอร (ผูสรางแอนิเมช่ัน) จะวาดภาพสําคัญที่บอกเหตุการณตางๆ ลงบนเฟรมที่

เรียกวาคียเฟรม (Key Frame) เชน หากตองการสรางแอนิเมช่ันของคนลุกจากเกาอี้ คียเฟรมที่ตองวาด คือ ภาพของคนน่ังบน

เกาอี้และภาพของคนที่ลุกจากเกาอี้แลว โดยเฟรมที่อยูระหวางคียเฟรมทั้งสองจะถูกสงใหผูชวยของแอนิเมเตอร (Assistant 

Animator) เปนผูวาดตอไป เรียกกระบวนการวาดเฟรมที่อยูระหวางคียเฟรมน้ีเรียกวาทวีนน่ิง (Tweening) ซ่ึงมาจากคําวา In-

Between 

การนําคอมพิวเตอรมาใชกับงานแอนิเมช่ัน 

 การนําคอมพิวเตอรมาชวยพัฒนาแอนิเมช่ันจะใชแนวคิดของคียเฟรม เม่ือแอนิเมเตอรกําหนดคียเฟรมแลว เฟรมที่เปน 

In-Between จะถูกสรางดวยซอฟตโดยอัตโนมัติ โดยซอฟตแวรจะใชหลักการเซลแอนิเมช่ันดวยการสรางการเคลื่อนไหวของวัตถุ

บนไทมไลน (Timeline) ซ่ึงใชอธิบายการแสดงแอนิเมช่ันบนเฟรมในแตละเวลา และใช Playback Head ซ่ึงจะวิ่งไปบนไทมไลน

เพื่อแสดงภาพตางๆในแตละเฟรม เม่ือแอนิเมเตอรเลือกคียเฟรมบนไทมไลนและกําหนดรายละเอียดตางๆใหกับคียเฟรมแลว 

โปรแกรม จะสรางเฟรมที่อยูระหวางคียเฟรมทั้งสอง (In-Between) ใหโดยอัตโนมัติ 

 โปรแกรม  Adobe Flash ก็นําหลักการน้ีไปใชในการสรางแอนิเมช่ันเชนกัน โดยแอนิเมเตอรจะกําหนดเพียงคียเฟรม

เริ่มตนและคียเฟรมสุดทาย จากน้ันปลอยใหโปรแกรมสรางการเคลื่อนไหวใหกับอ็อบเจ็กตที่อยูระหวางคีย เฟรมทั้งสองโดย

อัตโนมัติ โดยโปรแกรม Adobe Flash สามารถแบงการเคลื่อนไหวแบบทวีนไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1.   Motion Tween หรือ Motion Path เปนการสรางการเคลื่อนไหวที่กําหนดการเคลื่อนที่ หมุน ยอ หรือ ขยายวัตถุไป

ตามเสนที่วาดไว โดยที่รูปทรงของวัตถุไมมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี Motion Tween ยังเปนรูปแบบการสราง

ภาพเคลื่อนไหวที่นิยมใชมากที่สุด 

2. Shape Tween เปนการสรางภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของวัตถุ จากรูปทรงหน่ึงไปเปนอีกรูปทรง

หน่ึงโดยสามารถกําหนดตําแหนง ขนาด ทิศทาง และสีของวัตถุในแตละชวงเวลาไดตามตองการ 

 นอกจากน้ี Adobe Flash ยังสามารถใชภาษาโปรแกรมที่เรียกวา Action Script เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโตตอบ 

(Interactive) กับผูใชงานได โดย Action Script ถูกนํามาใชเม่ือเกิดการกระทําตางๆ ซ่ึงเรียกวาเหตุการณ (Event) เชน การ

คลิกเมาส หรือการกดคียบอรด เปนตน โดยจะนํา Action Script มาใชโตตอบกับ Event น้ัน 

ชนิดของแอนิเมช่ัน 

 เซลแอนิเมช่ัน (Cel Animation) หรือ Traditional Animation 

คําวา “เซล (Cel)” มาจากคําวา “เซลลูลอยด (Celluloid)” เปนแผนใสสําหรับวาดภาพในแตละเฟรม ซ่ึงเปนเทคนิคสําหรับ

สรางแอนิเมช่ันที่ Walt Disney ใชในการผลิตภาพยนตรการตูน มีความเร็วในการแสดงภาพ 24 เฟรมตอวินาทีการสราง

ภาพยนตรดวยวิธีน้ีจะตองใชความชํานาญและฝมือของผูวาดตัวการตูนเปนอยางมาก ต้ังแตขั้นตอนการออกแบบการสเกตซตัว

การตูน และการสรางภาพเคลื่อนไหว โดยจะแบงภาพแตละเซลออกเปนช้ันหรือเลเยอร (Layer) การแบงเลเยอรทําใหสามารถ
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แยกและนําแตละสวนของภาพมาแกไขไดอยางอิสระโดยไมสงผลกระทบตอเลเยอรอื่น เชน การกําหนดภาพพื้นหลัง 

(Background) ไวเลเยอรลางสุด แลวกําหนดใหเลเยอรบน (Foreground) เปนภาพการเคลื่อนไหวของตัวละครลักษณะ

ดังกลาวทําใหไมตองวาดภาพพื้นหลังใหมทุกครั้ง แตจะใชวิธีแกไขภาพของตัวละครที่อยูในเลเยอรบนแทน ดังน้ัน จึงใชภาพพื้น

หลังเพียงเฟรมเดียว 

 พาธแอนิเมช่ัน (Path Animation) 

 เปนการสรางแอนิเมช่ันบนคอมพิวเตอรดวยวิธีกําหนดเสนทางเคลื่อนที่ (Motion Path) ใหกับภาพ หรือกลุมของภาพ

ตางๆ ซ่ึงเรียกวา Sprite ไดอยางอิสระ เชน การเดงของลูกบอล หรือการบิน ของนก เปนตน แอนิเมช่ันชนิดน้ีจะใชหลักการ

ของภาพเวกเตอร โดย Sprite จะเคลื่อนไปตาม เสนทางการเคลื่อนที่ซ่ึงเรียกวา Spline โดยใชวิธีคํานวณผลลัพธดวยสมาการ

ทางคณิตศาสตร  ขอดีของพาธแอนิเมช่ัน คือ ใชพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลนอย เน่ืองจากใชภาพแบบเวกเตอรในการ สราง  

 

 แอนิเมช่ัน 2 มิติ และ 3 มิติ (2D and 3D Animation) 

 แอนิเมช่ัน 2 มิติจะเปนการแสดงวัตถุแบบแบนราบโดยไมคํานึงถึงความลึก โดยมองวัตถุในระบบ พิกัดแบบ 2 แกน 

คือ แกน x และ y เทาน้ัน สวนแอนิเมช่ัน 3 มิติ จะพิจารณาถึงความลึกของ วัตถุดวย ซ่ึงจําเปนตองสรางแบบจําลองของวัตถุ 

(Model) ขึ้นมา แลวนําไป Render รวมทั้งสราง คุณสมบัติตางๆ ใหกับพื้นผิวของวัตถุน้ัน เชน มุมมองของกลอง หรือการ

กําหนดแสงเงา เปนตน  โดยจะใชระบบพิกัดแบบ 3 มิติ ซ่ึงประกอบดวยแกน x, y และ z 

วิธีการสรางแอนิเมช่ัน 

วิธีการสรางแอนิเมช่ันมี 3 วิธี ดังน้ี 

 การสรางแอนิเมช่ันดวยการวาด (Draw Animation) 

 เปนวิธีการวาดภาพแตละภาพดวยมือตอเน่ืองกันไปจนไดเปนแอนิเมช่ัน การสรางแอนิเมช่ันเพียง ไมกี่นาทีดวยวิธีน้ี

อาจตองใชภาพวาดหลายพันภาพ ทําใหใชเวลาในการผลิตนานตองใชนักวาด ภาพแอนิเมช่ันจํานวนมากดวย สงผลใหตนทุน

สูง 

 การสรางแอนิเมช่ันดวยโมเดล (Model Animation) 

 การสรางแอนิเมช่ันดวยวิธีน้ีเรียกวา Stop Motion โดยจะใชวิธีสรางของหุนดวยวัสดุดวยดินนํ้ามัน แ ล ว ค อ ย ๆ 

ถายภาพของหุนทีละภาพ เพื่อนํามาแสดงตอเน่ืองกัน วิธีการน้ีตองใชเวลาและความ ละเอียดเปนอยางมาก ตัวอยางของ

ภาพยนตรที่ใชวิธี Model Animation ไดแก Chicken Run 

 การสรางดวยแอนิเมช่ันดวยคอมพิวเตอร (Computer Animation) 

 เปนการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการสรางแอนิเมช่ันโดยใชโปรแกรมตางๆ เชน Adobe Flash, 3D Studio MAX 

หรือ Maya เปนตน โดยจะใชเครื่องมือที่โปรแกรมไดจัดเตรียมไว เชน การปรับผิว ขอ ง วั ตถุ แล ะปรั บ ร อยหยั กตาม

ขอบภาพ (Anti-Aliasing) นอกจากน้ียังสามารถกําหนดอัตราการ แสดงผลภาพไดวาจะใหแสดงผลดวยความเร็วกี่เฟรมตอ

วินาที 
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กระบวนการพัฒนางานแอนิเมช่ัน 

 กระบวนการพัฒนางานแอนิเมช่ันประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญ คือ ขั้นตอนเตรียมการพัฒนา ขั้นตอนการพัฒนางาน 

และช้ันตอนการเก็บงาน โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ขั้นตอนเตรียมการพัฒนา 

 เปนขั้นตอนในการเตรียมงาน ซ่ึงเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก เน่ืองจากจะเปนการกําหนดแนวทางในการพัฒนางาน

ทั้งหมด หากเตรียมการพัฒนาไมดี จะทําใหการผลิตงานแอนิเมช่ันไมราบรื่น และงานที่ไดอาจไมสมบูรณตามตองการ ทําใหตอง

นํากลับมาแกไขใหม ในขั้นตอนน้ีควรเขียนเอกสารที่แสดงรายละเอียดของโครงการไวอยางละเอียด (เชน ระยะเวลา วิธีการผลิต 

งบประมาณ หรือผูรับผิดชอบ) เพื่อใหทีมงานพัฒนางานไปในแนวทางเดียวกัน โดยอางอิงจากเอกสารที่เขียนขึ้นเปนหลักเม่ือเขียน

เอกสารและกําหนดตางรางเวลาแลว จะตองเตรียมองคประกอบตางๆ ของงาน ดังน้ี 

 กําหนดเน้ือเรื่อง (Story) 

 เน้ือเรื่องใชบอกเรื่องราวและตัวละครของงานแอนิเมช่ันที่ตองการสรางอยางคราวๆ การเขียนเน้ือ เ รื่ อ ง จ ะ ใ ช

คําอธิบายส้ันๆเพื่อบอกสาระสําคัญ และแสดงถึงความนาสนใจของงาน โดยเน้ือเรื่องที่ ดีควรมีเน้ือหาที่ไมซํ้าซาก ใหสาระ 

และความบันเทิงกับผูชม รวมทั้งเขาใจไดงาย เม่ือกําหนดเน้ือ เรื่องแลวจะตองนําตัวละครที่อยูในเน้ือเรื่องมาออกแบบ

ตามลักษณะของตัวละครแตละตัว โดย ควรออกแบบตัวละครใหสอดคลองกับลักษณะเฉพาะ ความชอบ และอุปนิสัยของ ตัว

ละคร อาจ ใชโปรแกรมสําหรับออกแบบโมเดลแบบ 3 มิติ เพื่อขึ้นรูปรางของตัวละคร 

 สรางบอรดเรียบเรียงเน้ือหา (Storyboard) และ Story Reel 

ข้ันตอนการเก็บงาน 
 

ข้ันตอนการพัฒนางาน 

ข้ันตอนเตรียมการพัฒนา 

 

กําหนดเนื้อเร่ือง 

สรางบอรดเรียบเรียงเนื้อหา 
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 เม่ือกําหนดเน้ือเรื่องและออกแบบตัวละครแลว ขั้นตอนตอไปคือสรางบอรดเรียบเรียงเน้ือหาหรือ  Storyboard 

โดยทั่วไปจะประกอบดวยรูปภาพ และอาจมีขอความอธิบายเพิ่มเติม เพื่อบอก วั ตถุ ป ร ะส งค ข อ ง แต ล ะ ภ าพ ได ดี ยิ่ ง ขึ้ น 

Storyboard จะแสดงใหเห็นถึงเน้ือเรื่องวาเกิดเหตุการณ อะไรขึ้น ที่ไหน เม่ือไหร และเน้ือเรื่องน้ันมีใครเกี่ยวของบาง 

นอกจากน้ียังบอกถึงมุมกลองที่จะใช ในการสรางงานแอนิเมช่ันอยางคราวๆ อีกดวย จากน้ัน Storyboard จะถูกนําไป

จัดเรียงฉากตางๆ  ตามลําดับเหตุการณที่วาดไวดวยซอฟตแวร เชน Adobe Premier และจะตองนําบทพูดของตัว ล ะ ค ร

มากําหนดระยะเวลาในการแสดงแตละฉากใหสอดคลองกัน เรียกขั้นตอนน้ีวา “Story Reel”  ซ่ึงเปน Storyboard ที่อยู

ในรูปแบบดิจิตอลน้ันเอง 

ขั้นตอนการพัฒนางาน 

 เม่ือเตรียมส่ิงตางๆ เรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนขั้นตอนการพัฒนางาน ซ่ึงเปนหนาที่หลักของแอนิเมเตอร (หรือ 

ผูสรางภาพเคลื่อนไหว) โดยจะนําโมเดลของตัวละครมาสรางการเคลื่อนไหวใหสัมพันธกับ Story Reel จากน้ันจะเก็บ

รายละเอียดตางๆ เชน กําหนดการขยับปากใหสัมพันธกับเสียง หรือกําหนดระยะเวลาในการเคลื่อนที่ใหเหมาะสม เปนตน 

จากน้ันจะนํางานที่ไดมาปรับแตงแสงเงา ซ่ึงสามารถใชส่ือถึงอารมณไปยังผูชมไดดวยการใชโทนสีและระดับความสวางของแสง

นอกจากน้ีแสงเงายังชวยใหงานแอนิเมช่ันดูมีมิติมากขึ้น และสามารถใชโทนสีของแสงเพื่อบอกเวลาได เชน ใชโทนสีดําเพื่อบอก

เวลากลางคืนหรือใชโทนสีแดงเพื่อบอกเวลาที่พระอาทิตยกําลังตกดิน เปนตน 

เม่ือตกแตงฉากเสร็จแลวขั้นตอนตอไปของการพัฒนางานแอนิเมช่ัน คือ การ Rendering ซ่ึงจะใชซอฟตแวรเพื่อนําคาตางๆ ของ

งานแอนิเมช่ันแตละสวนที่ปรับแตงไวมาคํานวณเปนจุดสีของแตละพิกเซล เพื่อแสดงผลลัพธทางจอภาพ โดยอาจ Render 

สวนประกอบของงานแอนิเมช่ันแยกจากกัน เชน ฉากกับตัวละครจะถูก Render แยกกัน แลวนํามาประกอบกันในภายหลัง เพื่อ

ความสะดวกในการปรับปรุงและแกไขงานแตละสวน การ Render จะตองกําหนดคาตางๆ ที่สงผลตอคุณภาพของงานแอนิเมช่ัน 

เชน รูปแบบการบีบอัดไฟล ความละเอียด และคุณภาพของภาพ เปนตน ภาพแตละสวนที่ Render แลว จะถูกนํามาตัดตอโดย

แยกเปนเลเยอร (Layer) เพื่อความสะดวกในการรวมและปรับแตงในภายหลัง 

ขั้นตอนการเก็บงาน 

 เม่ือปรับแตง Render และนําสงวนประกอบตางๆ มาตัดตอรวมกันแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการเก็บงานแอนิเมช่ันใหมี

ความสมบูรณที่สุดกอนจะนําไปเผยแพร เชน การปรับแตงเสียงดนตรี และเสียงประกอบ รวมทั้งเพิ่มเติมเน้ือหาตางๆ ที่จําเปนเขา

ไปในงานแอนิเมช่ัน เชน ไตเต้ิลกอนเขาเรื่อง และรายช่ือทีมงานทายเรื่อง เปนตน เม่ือเก็บงานเสร็จแล วจะตองจัดทําส่ือเพื่อ

นําไปใชกับการประชาสัมพันธและการตลาด เชน จําทําโปสเตอรหรือตัดตอแอนิเมช่ันบางสวนเพื่อนําไปแสดงเปนหนังตัวอยาง 

เปนตน 
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ทฤษฎีการสรางแอนิเมช่ันของ Thomas และ Johnston 

 ในป ค.ศ. 1930 Walt Disney Studio ไดนําภาพน่ิงมาสรางใหมีชีวิตในรูปแบบแอนิเมช่ัน ซ่ึงอาศัยพื้นฐานการสราง

แอนิเมช่ันแบบเดิมที่ใชภาพจากการวาดดวยมือหรือภาพสเก็ตซมาผสมผสานกับทฤษฎีของ Frank Thomas และ Ollie 

Johnston ซ่ึงประกอบดวยทฤษฎีตางๆ ดังน้ี 

 Squash และ Stretch 

 Squash เปนลักษณะของอ็อบเจ็กตที่ถูกบีบอัดเม่ือกระทบส่ิงตางๆ และจะขยายตัว (หรือ Stretch) กลั บ สู ลั ก ษณ ะ

เดิมสามารถนําทฤษฎีน้ีไปใชกับการเคลื่อนที่ของอ็อบเจ็กตในลักษณะตางๆ เพื่อ เพิ่มความสมจริงใหมากขึ้นได เชน การหดและ

ขยายตัวของลูกบอลที่เคลื่อนที่ไปกระทบกับพื้น ซ่ึง ลูกบอลจะมีลักษณะแบนหรือหดตัวลงเพราะแรงอัด จากน้ันลูกบอล

จะกระดอนขึ้นและลอยอยู บนอากาศ พรอมกับขยายตัวเหมือนเดิม เปนตน 

 Slow-in และ Slow-out 

 Slow-in คือ การเคลื่อนที่ของอ็อบเจ็กตดวยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง กอนถึงจุดสูงสุดจะ เ ค ลื่ อ น ที่ ช า ล ง 

สวน Slow-out คือ การเคลื่อนที่ของอ็อบเจ็กตที่สามารถเคลื่อนที่จากชาไปเร็ว ตามแรงโนมถวง ตัวอยางเชน เม่ือลูกบอล

กระดอนขึ้นบนอากาศจะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะ  Slow-in โดยความเร็วจะเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองและเริ่มชาลงจนหยุด

น่ิง ณ จุดสูงสุดของการ กระดอน เม่ือลูกบอลตกจะเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ ในลักษณะ Slow-out และเพิ่มขึ้นสูงสุดกอนที่

 จะตกกระทบพื้น เปนตน 

 Arcs 

 Arcs คือการเคลื่อนที่ในลักษณะเสนโคงตามโครงสรางของ อ็อบเจ็กต เชน การเคลื่อนไหวของ แ ข น  แ ล ะ ก า ร

เคลื่อนที่ของลูกบอล เปนตน ทฤษฎีน้ีจะชวยใหแอนิเมช่ันมีความสมจริงมากขึ้น เชน  การเคลื่อนไหวของแขนและขาที่ มี

ลักษณะเปนเสนโคง เน่ืองจากอวัยวะทั้ง 2 ประกอบดวยขอตอ ที่สามารถพับหรืองอได 

 Timing 

 Timing คือ การกําหนดเวลาหรือความเร็วของการเคลื่อนไหวใหกับอ็อบเจ็กต ซ่ึงสามารถใช อ ธิ บ า ย

ความหมาย บางอยางได ตัวอยางเชน การเดินของคนที่มีการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว แสดงถึงสถานการณที่รีบเรง หรือใน

กรณีที่ลูกบอลกระดอนพื้น เห็นวาลูกบอลในชวงที่ 1 จะมี ความเร็วสูง ดังน้ัน ภาพจึงถูกแสดงหางกันเหมือนกับลูกบอล

เคลื่อนที่อยางรวดเร็ว สวนชวงที่ 2  ภาพจะแสดงใกลกันมากขึ้นเหมือนกับลูกบอลเคลื่อนที่อยางชาๆ เปนตน 

 Anticipation 

 Anticipation คือ การคาดการณวาในเวลาถัดไปอ็อบเจ็กตจะเคลื่อนที่อยางไร และเตรียมวาง แผนการเคลื่อนที่

ของอ็อบเจ็กตไวลวงหนาใหเหมาะสมคุณสมบัติของอ็อบเจ็กต เชน การตีลูกเบส บอล ผูเลนจะตองเหวี่ยงไมไปดานหลังกอนตีลูก 

เปนตน 

 Follow Through และ Overlapping Action 

 Follow Through คือ การแสดงลักษณะการเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลง จากทาทางหน่ึงไป

ยังอีกทาทางหน่ึง สวน Overlapping Action เกิดจากการนํา Anticipation และ  Follow Through มาใช เพื่อแทรกการ

เคลื่อนไหวที่ตองแสดงในลําดับถัดไปถัดไปกอนที่การ เคลื่อนไหวกอนหนาจะหยุดลง ทําใหการแสดงแอนิเมช่ันตอเน่ืองและ
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ดูเปนธรรมชาติมากขึ้น  ตัวอยางเชน การแสดงภาพของคนตีกอลฟ ซ่ึงจะตองแสดงลักษณะทาทางการเหวี่ยงไมไป

 ดานหลังกอนเพราะเม่ือตีลูกออกไปแลว จะตองแสดงภาพการเหวี่ยงไมไปดานหนา ซ่ึงเกิดจาก แ ร ง เ ฉื่ อ ย ด ว ย 

เปนตน 

 Staging 

 Staging คือ แนวคิดในการจัดเรียงแตละเฟรมของพื้นหนา (Foreground) ใหสัมพันธกับฉากดวย การกําหนดสีหรือ

ลักษณะเสนใหมองเห็นไดงาย โดยตัวละครจะตองดูกลมกลืนและสอดคลองกับพื้นหลัง (Background) 

 Secondary Action 

 Secondary action คือ การเคลื่อนไหวที่เปนผลมาจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกอนหนา ซ่ึงทําให แอนิเมช่ันมีความ

สมจริงมากขึ้น ตัวอยางเชน การเดินของคนจะเกิดการเคลื่อนที่ของขา ซ่ึง สัมพันธกับแขน เปนตน 

 Exaggeration 

 Exaggeration คือ ลักษณะทาทางตางๆ ของตัวละครที่สามารถส่ืออารมณไปยังผูชมได เชน เม่ือ ตัวละครพบส่ิงที่

นากลัวจะแสดงความกลัวออกมาทางสายตา เปนตน 

 Appeal 

 Appeal คือ การกําหนดลักษณะเดนใหกับตัวละครดวยการกําหนดการเคลื่อนไหวในลักษณะ ต า ง ๆ  เ พื่ อ ส่ื อ

อารมณและเพิ่มความนาสนใจใหกับผูชม รวมถึงทําใหตัวละครมีความโดดเดน มากกวาตัวละครตัวอื่น 

 

สรุป 

 แอนิเมช่ัน (Animation) หมายถึง “การสรางการเคลื่อนไหว” ดวยการนําภาพน่ิงมาเรียงลําดับกัน และแสดงผลอยาง

ตอเน่ือง ทําใหดวงตาเห็นเปนภาพเคลื่อนไหว แมวาแอนิเมช่ันจะใชหลักการเดียวกับวิดีโอ แตแอนิเมช่ันจะเปนการนําภาพวาดหรือ

ภาพกราฟกตางๆ มาใชในการสรางภาพเคลื่อนไหว 

 การสรางแอนิเมช่ันสามารถเบงไดเปน 3 วิธี คือ การสรางแอนิเมช่ันดวยการวาด (Draw Animation), การสรางแอนิ

เมช่ันดวยโมเดล (Model Animation) และการสรางแอนิเมช่ันดวยคอมพิวเตอร (Computer Animation) 

 กระบวนการพัฒนางานแอนิเมช่ันประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญ คือ ขั้นตอนเตรียมการพัฒนา ขั้นตอนการพัฒนางาน 

และขั้นตอนการเก็บงาน  

 Frank Thomas และ Ollie Johnston ไดกําหนดทฤษฏีที่ใชในการสรางแอนิเมช่ันใหมีความสมจริงมากขึ้น ซ่ึง

ประกอบดวย Squash, stretch, Anticipation, Staging, Follow Through, Overlapping Action, Slow-in, 

Slow-out, Arcs, Secondary Action, Timing, Exaggeration และ Appeal 
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