
Executive Journal174

บทคัดย่อ

	 การสร้างแอนเิมชัน่ถอืเป็นงานออกแบบเรขศลิป์แขนงหนึง่ทีไ่ด้รบัความนยิมในปัจจบุนั	ซึง่เทคโนโลยทีีท่นัสมยัได้เข้ามามบีทบาท
ช่วยให้เทคนิคและวิธีการส่วนใหญ่ในการสร้างแอนิเมชั่นนั้น	 ท�าได้ง่ายและมีความสมบรูณ์แบบโดยที่ไม่ต้องใช้สตูดิโอขนาดใหญ่ในการ
ผลิตผลงาน	แต่ผลงานที่ได้มักมีลักษณะรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันมากนัก		เนื่องจากข้อจ�ากัดเรื่องของโปรแกรมและเทคนิคในการน�าเสนอ		
บทความนีจ้ะกล่าวถงึการใช้เทคนคิทีพ่ยายามเลีย่งการใช้คอมพวิเตอร์ในการสร้างผลงาน	และกล่าวถงึการสร้างผลงานในอดตีทีไ่ม่มกีาร
ใช้กล้องถ่ายภาพ	พัฒนาไปถึงการใช้กล้องถ่ายภาพทีละภาพเพื่อลวงตาให้เห็นการเคลื่อนไหวแบบสามมิติ	หรือการใช้เทคนิคการบันทึก
ภาพหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนที่	 ซึ่งเทคนิควิธีการทั้งหมดนั้นสามารถดัดแปลงให้เข้ากับเทคนิคการสร้างแอนิเมชั่นใน
ปัจจุบันให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจและน�าไปใช้สร้างสรรค์งานได้ในอนาคต	

Abstract

 Animation is considered a graphic design, which is very popular at present. Most of the techniques and methods 
of creating animation involve advanced technologies. They simplify animation creation and the result is perfect. However, 
creating animation  does not require a big studio for production, but  the works of which are not much different due to 
the limitation of the software and presentation techniques. This article discusses creating work by using techniques without 
computer support. It also explains about previous works, without the use of camera, and its development to frame-by-
frame capture in order to create three-dimension animation, on the stop motion technique. These techniques can be 
applied to suit modern animation creation technique, making it more interesting and attractive for future production.

บทน�ำ

	 แนวความคดิการโหยหาอดตีและการระลกึถงึความหลงั	(nostalgia)	 กลบัมาได้รบัความนยิมอกีครัง้	 งานโฆษณาหรอืการสร้าง				
แอนเิมชัน่หลายๆ	ชิน้ทีถ่กูเล่าเรือ่งในบรบิทใหม่ๆ	แต่ใช้เทคนคิเดมิ	เช่น	การสร้างแอนเิมชัน่แบบการเขยีนด้วยมอื	หรอืเทคนคิในยคุเก่าที่
ไม่มกีารใช้คอมพวิเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานจงึได้รบัความสนใจอกีครัง้	หวัใจหลกัคอืการท�าซ�า้ทีม่กีารเล่าเรือ่งหรอืปรบัเปลีย่นเนือ้หาให้
เข้ากบัยคุสมยั	หรอือาจเป็นการเลอืกเทคนคิวธิกีารให้เข้ากบัสารทีต้่องการจะสือ่ความหมาย	ดงันัน้	นกัออกแบบแอนเิมชัน่จ�าเป็นต้องศกึษา
ประวตัศิาสตร์เพือ่รูท้ีม่า	ความส�าคญัและวธิกีารของแต่ละเทคนคิเพือ่น�าไปดดัแปลงให้เข้ากบัรปูแบบงานแอนเิมชัน่ของนกัออกแบบเอง

ควำมหมำยและประเภทของแอนิเมชั่น (Animation) 

	 แอนิเมชั่น	(animation)	มาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า	anima	แปลว่า	วิญญาณ	ลมหายใจ	แอนิเมชั่น	จึงแปลว่า	การท�าให้มีชีวิต	
(Layboune,	1998,	3)	เป็นการบนัทกึภาพนิง่ตดิต่อกนัโดยสามารถท�าได้หลากหลายวธิไีม่จ�ากดัว่าจะต้องเป็นการวาดภาพเพือ่ให้เคลือ่นไหว
เพียงอย่างเดียว	การน�าดินน�้ามันมาปั้น	ดัด	เปลี่ยนรูปร่าง	หรือถ่ายรูปไว้ทีละภาพเมื่อน�ามาเปิดดูอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วท�าให้เกิดเป็น
ภาพลวงตาดูเหมือนมีชีวิต	ก็ถือว่าเป็นงานแอนิเมชั่นอย่างหนึ่ง	
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	 การที่ผู้ชมเห็นว่าภาพนั้นเคลื่อนไหว	 เป็นเพราะมนุษย์มี
การจ�าการรู้สึกสัมผัส	(sensory	memory)	 ซึ่งเป็นระบบการเก็บ
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตามที่ประสาทสัมผัสรับรู้จากสิ่งเร้าและ
จะเลอืนหายไปอย่างรวดเรว็	เช่น	การชมภาพยนตร์		ซึง่ภาพแต่ละ
ภาพจะยังคงติดตาอยู่เพียง	1	ต่อ	10	วินาทีเท่านั้น	ปรากฏการณ์
นี้เรียกว่า	การจ�าภาพติดตา	(iconic	memory)	ท�าให้เห็นเป็นภาพ
เคลื่อนไหวต่อเนื่องกันไป	 ทั้งๆ	 ที่ภาพเหล่านั้นเป็นภาพนิ่ง	 หรือ
เรียกว่าลักษณะภาพติดตา	(persistence	of	vision)	 โดยปกติ	
ความเร็วของแอนิเมชั่นจะต่างกัน	ขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงผล	
(output)	(พรพล		สาครินทร์	และ	กฤษฎา	แก้วมณี,	2551,	33)	
ถ้าเป็นภาพยนตร์	(film)	จะฉายด้วยความเร็ว	24	เฟรมต่อวินาที	
ส�าหรับโทรทัศน์ระบบ	PAL	ซึ่งใช้ในประเทศไทย	ประเทศเยอรมนี	
และประเทศอื่นๆ	 ในยุโรปบางส่วน	ฉายด้วยความเร็ว	25	 เฟรม
ต่อวินาที	ระบบ	NTSC	ซึ่งใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ	ญี่ปุ่น
จะฉายด้วยความเร็ว	29.99	หรือ	30	เฟรมต่อวินาที	ส่วนการสร้าง
แอนเิมชัน่นยิมใช้ความเรว็	12	เฟรมขึน้ไปต่อวนิาท	ีโดยยิง่มจี�านวน
เฟรมเพิ่มขึ้นก็จะยิ่งท�าให้การเคลื่อนไหวดูนุ่มนวล	สวยงาม
	 ค�าว่า	“การเคลื่อนตัว”	และ	“ความเคลื่อนไหว”	เป็นค�า
หลกัทีใ่ช้ในการสร้างแอนเิมชัน่	นกัออกแบบมหีน้าทีท่�าให้ผูช้มเชือ่
ว่ามีการเคลื่อนไหวจริงๆ		(โรบี	เองเกลอร์	,1984,	64)		การเคลื่อน
ตวัมกัใช้กบัการสร้างความมชีวีติให้กบัวตัถอุย่างไรกต็าม	การถ่าย
ภาพทีละภาพถือเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของภาพยนตร์แอนิเมชั่น	
โดยหลักของการสร้างแอนิเมชั่นที่ดี	 คือการเคลื่อนไหวด้วย
ความเร็วที่เหมาะสม	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ประเภทใหญ่ๆ	คือ
	 1.	แอนิเมชั่นแบบ	2	มิติ	 ได้แก่	การเขียนด้วยมือและใช้	
ตู้ไฟ	เรียกว่าเทคนิคการเขียนบนแผ่นใส	(cels-animation)	หรือ
เรียกว่าแผ่นเซลลูลอยด์	(celluloid)	(ธรรมศักดิ์	เอื้อรักสกุล,	2547,	
43)	 การเขียนบนกระดาษโปร่งแสงที่มีลักษณะเฉพาะ	 สมุดพลิก
หรือการดีดหน้าหนังสือ	(Flipbook)	 การตัดเป็นส่วน	(cut-out)		
การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์สร้างภาพเคลือ่นไหว	เช่น	Flash	,Toon	
boom,	Moho	เป็นต้น
	 2.	แอนิเมชั่นแบบ	3	มิติ	 ได้แก่	หุ่น		ดินน�้ามัน	การใช้
เทคนคิการบนัทกึภาพหยดุการเคลือ่นไหวของวตัถทุีก่�าลงัเคลือ่นที่	
(stop	motion)	การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการสร้างรปูทรง	สี	
พื้นผิว	 แสง	 สร้างการเคลื่อนไหวและประมวลผล	 เช่น	Maya,	
3Dmax,	LightWave		เป็นต้น

กำรสร้ำงแอนิเมชั่นโดยไม่ใช้กล้อง

	 การสร ้างแอนิเมชั่นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได ้เลยถ้า
ปราศจากความเข้าใจในเรื่องความสามารถพื้นฐานของดวงตา
มนุษย์	 ภาพติดตา	 หมายถึงการที่ดวงตาของมนุษย์จะยังคงเห็น
ภาพค้างอยู่ในดวงตาระยะหนึ่งหลังจากที่ได้เห็นภาพนั้น	 ที่เมื่อมี
ภาพต่อไปเข้ามาต่อเนือ่งถงึแม้จะเป็นภาพนิง่	แต่มนษุย์จะมองเหน็
เป็นภาพที่เคลื่อนไหว	(ธรรมศักดิ์		เอื้อรักสกุล,	2547,	5)	การท�า
ภาพเคลื่อนไหวโดยไม่ใช้กล้องมี	5	 ประเภท	 ได้แก่	 เชามาโทรป	
(Thaumatrope)	 ฟีนากิสโตสโคป	(Phenakistoscope)	 โซโทรป	
(Zoetrope)	พาสิโนสโคป	(Praxinoscope)	และสมุดพลิกหรือการ
ดีดหน้าหนังสือ	(Flip	book)	

เชำมำโทรป (Thaumatrope)

	 Paul	Roget	ชาวฝรั่งเศส	ประดิษฐ์เครื่องมือเชามาโทรป
ขึ้นครั้งแรกในปี	ค.ศ.	1824	ซึ่งให้ความคิดเกี่ยวกับภาพติดตาด้วย
การลวงตา	(ธรรมศักดิ์		เอื้อรักสกุล	,	2547,	5)	ด้วยการน�าเอาแผ่น
กระดาษแข็งรูปวงกลม	2	 แผ่นมาประกบกัน	 โดยเขียนภาพที่มี
ลักษณะต่างกันแต่ยังสื่อถึงกันอยู่	เช่น	ภาพนกและภาพกรงเปล่า	
ทากาวด้านหลังของภาพทั้งสองแล้วใส่เชือกหรือผูกหนังยางตรง
จุดศูนย์กลางของวงกลมทั้งสอง	กดให้แน่นเป็นแผ่นเดียวกัน	จาก
นั้นใช้นิ้วจับปลายเชือกทั้งสองด้าน	 แกว่งไปมาแล้วดึงเชือกให้
หย่อนทั้งสองด้าน	วงกลมจะหมุนไปและภาพเขียนจะรวมกันเป็น
ภาพเดยีว	วธินีีใ้ช้ได้กบัแผ่นกระดาษประกบบนไม้เหมอืนพดัขนาด
เล็ก	 เมื่อปั่นปลายไม้ให้กระดาษหมุนก็จะเห็นภาพทั้งสองรวมกัน
เป็นภาพเดียวเช่นกัน	

ภาพที่ 1	ตัวอย่างของเชามาโทรป	(Thaumatrope)	

ที่มา:	ธรรมปพน	ลีอ�านวยโชค	(2550)	

ฟีนำกิสโตสโคป (Phenakistoscope)  

	 Joseph	 P lateau	 ประดิษฐ ์ 	 ฟ ีนากิสสโตสโคป	
(Phenakistoscope)		ขึ้นในปี	ค.ศ.	1830	โดยมีลักษณะเป็นวงล้อ
มีรูปภาพต่อเนื่องวาดอยู่รอบวงล้อ	 เมื่อหมุนวงล้อก็จะเกิดภาพ
เคลื่อนไหวผ่านกระจกเงา	(ธรรมปพน	 ลีอ�านวยโชค,	2550,	20)	
เครือ่งมอืทรงกลมทีท่�าให้มองเหน็ทกุการเคลือ่นไหวได้โดยต่อเนือ่ง
กัน	 มีลักษณะเป็นรูปแผ่นกลมหรือจานที่ตัดออกมาจากกระดาษ



Executive Journal176

แขง็	รอบวงกลมมช่ีองตดัทะลขุนาดเท่ากนัรวม	12	ช่อง	เขยีนภาพ
ลงในพื้นที่ระหว่างช่องดังกล่าวทุกช่องทีละภาพในลักษณะที่ต่อ
เนื่องกัน	 โดยเริ่มต้นเขียนตั้งแต่ภาพที่	1	 แล้วเขียนภาพต่อไปให้
แตกต่างกันเล็กน้อย	

ภาพที่ 2	ตัวอย่างของฟีนากิสสโตสโคป	(Phenakistoscope)	

ที่มา:	ธรรมปพน	ลีอ�านวยโชค	(2550)	

โซโทรป (Zoetrope)

	 ต่อมา	William	George	ประดษิฐ์เครือ่งโซโทรป	(Zoetrop)	
ซึ่งอาศัยหลักการเดียวกับฟีนากิสสโตสโคป	(Phenakistoscope)		
แต่ไม่จ�าเป็นต้องใช้กระจกเงาในการมองอีกต่อไป	 (ธรรมปพน						
ลีอ�านวยโชค,	2550,	21)	สามารถทดลองท�าได้โดยใช้กระดาษแข็ง
ม้วนเป็นทรงกระบอกและเจาะช่องมองไว้	12	ช่อง	จากนั้นวาดรูป
ต่อเนือ่งกนั	12	รปูด้านในให้แตกต่างกนัเลก็น้อย	จากนัน้ดงึรปูและ
ทรงกระบอกนั้นบนไม ้หรือวัสดุที่มีปลายแหลมให ้อยู ่ตรง
จดุศนูย์กลางแล้วหมนุทรงกระบอก	เมือ่มองผ่านช่องทีเ่จาะไว้กจ็ะ
เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว

ภาพที่ 3	ตัวอย่างของโซโทรป	(Zoetrope)

ที่มา:	ธรรมปพน	ลีอ�านวยโชค	(2550)

พำสิโนสโคป (Praxinoscope)

	 Emi le	 Raynand	 ประดิษฐ ์ เครื่ องพาสิ โนสโคป	
(Praxinoscope)	ปี	ค.ศ.	1877	(ธรรมปพน	ลีอ�านวยโชค,	2550,	
21)	 โดยอาศัยหลักการคล้ายเครื่องโซโทรป	(Zoetrope)	แต่ผู้ชม
สามารถเห็นภาพจากกระจกเงาได้แทนการชมภาพผ่านช่องมอง	

เครือ่งพาสโินสโคปประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างมาก	เนือ่งจากเป็น
เครื่องมือแรกที่แก้ปัญหาการขาดตอนระหว่างภาพได้ส�าเร็จ	

ภาพที่ 4	ตัวอย่างของพาสิโนสโคป	(Praxinoscope)

ที่มา:	ธรรมปพน	ลีอ�านวยโชค	(2550)

สมุดพลิกหรือกำรดีดหน้ำหนังสือ (Flip book)

	 สมุดพลิกหรือการดีดหน้าหนังสือจะลวงตาท�าให้มองเห็น
ความเคลื่อนไหวได	้ โดยใช้กระดาษแข็งที่มีความหนาพอสมควร	
ขนาดเท่าๆ	กันสัก	24	หรือ	36	ชิ้น	เขียนภาพที่ดัดแปลงให้แตก
ต่างกันเล็กน้อยลงในจุดหรือต�าแหน่งเดียวกันในแต่ละหน้า	 เรียง
รวมกันเป็นเล่มโดยด้านซ้ายเย็บด้วยเชือกหรือหนีบไว้ด้วยที่หนีบ
กระดาษ	 จากนั้นเมื่อกรีดขอบกระดาษด้านขวาจะเห็นเป็นภาพ		
แอนิเมชั่นเคลื่อนไหวตามความเร็วของการกรีดกระดาษ

ภาพที่ 5	 ตัวอย่างสมุดพลิกหรือการดีดหน้าหนังสือ	(Flip	book)	
โดย	akiramanclub	

ที่มา:  http://www.youtube.com/

	 การท�าแอนเิมชัน่โดยไม่ใช้กล้อง	ฟิล์ม	หรอืเครือ่งฉายภาพ
ใดๆ	 นั้นมีรูปแบบวิธีการแตกต่างกันมากมาย	 แต่ส�าหรับความ
เคลือ่นไหวในแง่พืน้ฐานจะใช้หลกัการเดยีวกนั	คอืการมองเหน็ภาพ
ติดตาท�าให้มองภาพนิ่งที่ต่อเนื่องกันเป็นแอนิเมชั่น

กำรท�ำแอนิเมชั่นด้วยกล้องถ่ำยภำพ

	 หลังจากที่	โธมัส	อัลวา	เอดิสัน	(Thomas	Alva	Edison)	
ประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพขึ้นส�าเร็จ	 การ
สร้างแอนิเมชั่นที่แท้จริงจึงได้ถือก�าเนิดขึ้นโดย	Stuart	Blackton	
ได้น�าเสนอหนังสั้น	เรื่อง	Humorous	Phases	of	Funny	Faces	ใน
ปี	ค.ศ.1906		โดยวาดหน้าตัวการ์ตูนบนกระดานด�าและถ่ายภาพ
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ไว้	จากนัน้กล็บและวาดใหม่ให้มอีารมณ์แตกต่างจากเดมิ	การวาด
ภาพดงักล่าวได้กลายเป็นต้นก�าเนดิของเทคนคิการบนัทกึภาพหยดุ
การเคลือ่นไหวของวตัถทุีก่�าลงัเคลือ่นที่	(stop	motion)	(ธรรมศกัดิ์		
เอื้อรักสกุล,	2547,	6)
	 Eadweard	J.	Muybridge	 ช่างภาพชาวอเมริกัน	 ได้					
ค้นพบการถ่ายภาพหยุดนิ่งใน	ในปี	ค.ศ.	1987	(Freeze	Frame)	
จากการจับภาพลักษณะการเคลื่อนไหวของม้าที่ก�าลังวิ่ง	 โดยใช้
กล้องถ่ายภาพนิง่ทีส่ามารถจบัภาพในเฟรมทีก่�าลงัเคลือ่นไหวและ
เมื่อน�ามาเรียงต่อกันท�าให้เกิดลักษณะเป็นภาพแอนิเมชั่นได้จริง	
จากนั้นเอ็ดเวิร์ดก็ได้ศึกษาท่าทางการเคลื่อนไหวของคนลักษณะ
ต่างๆ	เช่น	คนอ้วน	ผู้หญิง	ผู้ชาย	นักกีฬา	เป็นต้น

ภาพที่ 6	 ตัวอย่างผลงานการถ่ายภาพหยุดนิ่ง	(Freeze	Frame)	
ของ	Edward	J.	Muybridge

ที่มา: http://www.masters-of-photography.com/M/
muybridge/muybridge.html
 
	 การสร้างการเคลื่อนไหวแบบใช้กล้องถ่ายภาพเพียงอย่าง
เดียว	 หรือเรียกว่าการบันทึกภาพหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุที่
ก�าลังเคลื่อนที่	 (stop	motion)	 ด้วยความเร็วชัตเตอร์	 (shutter	
Speed)	เช่น	1/100	หรือ	1/200	ขึ้นไป	ทั้งนี้	การก�าหนดความเร็ว
ชัตเตอร์ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของวัตถุ	เช่น	หากต้องการจับภาพ
คนก�าลงัเดนิอาจจะตัง้ค่า	1/60	หรอื	คนก�าลงัวิง่กต็ัง้ค่า	1/200	แต่
หากต้องการถ่ายภาพกระสนุปืนให้หยดุนิง่ต้องตัง้ค่าความเรว็ของ
ชัตเตอร์	1/8000	ขึ้นไป	ดังนั้น	โดยหลักการแล้วไม่ว่าจะสร้างภาพ
หรือเฟรมด้วยวิธีใดก็ตาม	 เมื่อน�าภาพดังกล่าวมาฉายต่อกันด้วย
ความเรว็ตัง้แต่	12	เฟรมต่อวนิาทขีึน้ไป	ผูช้มกจ็ะเหน็ภาพดงักล่าว
เคลื่อนไหวต่อเนื่องกัน	 ทั้งนี้เทคนิคการสร้างแอนิเมชั่น	 แบ่งออก
เป็น	2	ลักษณะได้แก่
		 1.	การสร้างแอนิเมชั่นบนพื้นราบแบบสองมิติ	ซึ่งบางครั้ง
อาจใชว้ัสดุที่มลีักษณะนูนจากพื้นเพียงเลก็น้อย	โดยอาจวางกล้อง
ด้านหน้าฉากหรอืตดิตัง้ตวักล้องคว�า่ไว้โดยหนัหน้าเลนส์ลงข้างล่าง
ให้ตั้งฉากกับวัตถุที่จะถ่าย	

	 2.	 การสร้างแอนิเมชั่นแบบสามมิติ	 เทคนิคนี้จะต้องตั้ง
กล้องบนัทกึภาพบนขาตัง้กล้องข้างหน้าโต๊ะทีจ่ะถ่ายท�ายกตวัอย่าง
เช่น	การปั้นดินน�้ามัน	หุ่นมือ	เป็นต้น	อุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการ
สร้างการเคลื่อนไหวทั้งสองชนิดคือ	 กล้องดิจิทัลส�าหรับถ่ายภาพ	
ขาตั้งกล้อง	การจัดไฟให้แสงสว่าง	ฉากรับภาพและวัสดุอุปกรณ์ที่
จะสร้างเรื่องราวในการเคลื่อนไหว

กำรเคลื่อนไหวบนพื้นรำบแบบสองมิติ

	 การเคลื่อนไหวลักษณะนี้สามารถแบ่งออกได้หลายชนิด	
ทั้งแบบแบนราบกบัพื้น	หรอืมีลักษณะนนูจากพื้นเล็กน้อย	(Taylor,	
2003,	58)		มทีัง้การใช้กระดาษ	การใช้แสง	การถ่ายภาพบนกระจก
และการใช้วัสดุต่างๆ	 มาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวใส่ความมีชีวิต	
ซึ่งมีความน่าสนใจและสามารถน�าไปใช้ผสมผสานกับการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวประเภทอื่นได้	

กำรท�ำภำพสีหรือวำดภำพให้เคลื่อนไหว

	 การเขียนภาพด้วยสีหรือวาดภาพเป็นเทคนิคการถ่ายท�า
ภาพบนพื้นราบให้เคลื่อนไหว	โดยให้กล้องครอบคลุมภาพทั้งหมด
ทัง้แนวตัง้และแนวนอน	หนักล้องไปทีภ่าพต้นแบบโดยไม่ขยบักล้อง
ตลอดการถ่ายท�า
	 วิธีการต่อไปก็คือการเขียนภาพสีหรือวาดลายเส้นเพื่อใช้
เป็นต้นแบบ	โดยเขียนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเสร็จสมบูรณ์หรือใช้การ
เปลี่ยนแปลงภาพเดิมทีละน้อย	 ทีละ	2	 ภาพไปตลอด	 เว้นแต่
ต้องการความเคลื่อนไหวช้าที่สุดให้เพิ่มจ�านวนภาพหรือหาก
ต้องการความเคลื่อนไหวเร็วก็ถ่ายเพียงภาพเดียว	ลักษณะเฉพาะ
ทีส่�าคญัคอืผูท้�าต้องเขยีนภาพเพิม่ขึน้ในภาพต้นแบบแต่เพยีงอย่าง
เดยีวจะลบออกไม่ได้	หรอือาจใช้หมกึทบึแสงเขยีนทบัได้	(โรบ	ีเอง
เกลอร์	,1984,	103)

ภาพที ่ 7	ตวัอย่างแอนเิมชัน่การเขยีนภาพลายเส้นชือ่ผลงาน	“stop	
motion	abstract	drawing”	สร้างโดย	Charles	V.	Perricone.

ที่มา: http://www.youtube.com/ 
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	 โรบี	เองเกลอร์	(1984,	104)	แนะน�าเทคนิคการเขียนภาพ
บนแป้งมันแทนการระบายสีให้เคลื่อนไหวโดยการผสมแป้งมันกับ
น�า้เพยีงเลก็น้อยพอทีจ่ะท�าให้เป็นแป้งเปียกทีข้่นและเรยีบ	จากนัน้
เทแป้งลงบนกระจกที่จะใช้ในเตาอบ	วางแผ่นกระจกข้างใต้กล่อง	
ซึง่มหีลอดไฟส่องตรงหรอืส่องสะท้อนไปทีแ่ผ่นกระจก	ใช้แปรงจุม่
สีทาไม้หรือสีน�้าเขียนภาพลงไปบนแป้งเปียกข้น	จะก่อให้เกิดภาพ
ส�าหรบัท�าให้เคลือ่นไหวอยูใ่นขอบเขตอนัจ�ากดั	ผลทีป่รากฏซึง่ขึน้
อยู่กับแป้งเปียก	 การเขียนบนแผ่นกระจกนี้ใช้วัสดุได้หลากหลาย
เช่น	สีน�้า	ดินโคลน	หรือใช้ผสมกันก็ได้	

กำรเขียนภำพบนกระดำนขำวหรือด�ำ

	 การเขียนภาพบนกระดานเป็นเทคนิคที่สามารถสร้างได้
รวดเร็ว	 แสดงความเคลื่อนไหวได้ชัดเจนและเสียค่าใช้จ่ายน้อย	
การวาดภาพลงบนกระดานท�าได้ตัง้แต่ต้นจนส�าเรจ็หรอืแก้ไขภาพ
เดิมตรงหน้ากล้องโดยตลอด	ซึ่งอาจจะท�าได้	3	วิธี	ดังต่อไปนี้
	 1.	วาดภาพตั้งแต่ต้นจนสมบูรณ์
	 2.	ต่อเติมภาพเดิมจนส�าเร็จ	หรือแก้ไขภาพเดิมเสียใหม่
	 3.	 ลบภาพเดิมออกบางส่วน	 และแก้ไขภาพนั้นเป็นอย่าง
อื่น	เพื่อก่อให้เกิดความเคลื่อนไหว
	 การใช้กระดานสีขาวจะท�าให้ได้ภาพสีสดใส	 แต่ควร
ระมัดระวังเรื่องแสงสะท้อน	 ส่วนกระดานสีด�านั้นทึบแสงกว่าและ
ส่วนทีล่บชอล์กออกนัน้จะทิง้รอยไว้เสมอ	แต่ไม่ถอืเป็นข้อบกพร่อง
ถ้าจะใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์	 เช่น	 ใช้เป็นเส้นแสดงความรวดเร็ว
ของวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนไหวเป็นต้น	

ภาพที่ 8	 การสร้างการเคลื่อนไหวบนกระดานด�าผลงานชื่องาน	
Blackboard	Monster	ของนักศึกษาภาควิชาการออกแบบนิเทศ-
ศิลป์	 คณะศิลปกรรมศาสตร	์ ชั้นปีที่	2	 ณัฐพล	 เพชรภัคพิสุทธิ์			
ชลิต	เสงี่ยมศักดิ์		ธีรพงศ์	รุ่งพิริยะเดช		ภาณุพงศ์	ตวงสินธุรัตน์	
และชัยสิทธิ์	หล่ามเรืองกุล	

กำรท�ำผงทรำยให้เคลื่อนไหว

	 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการใช้ผงทราย	 โดยการน�า
ผงทรายมาย้อมสีโรบี	เองเกลอร์	(1984,	123)	ได้ทดลองร่อนทราย
ให้ละเอียดโดยใช้สีธรรมชาติหรือย้อมสี	วิธีการถ่ายท�าคือใช้ทราย
โปรยบนแผ่นกระจก	จากนั้นเปลี่ยนรูปด้วยแปรงหรือไม้	ขีดเขียน
ให้เป็นรปูและถ่ายภาพเกบ็ไว้	เทคนคินีม้คีล้ายกบัการเขยีนแป้งมนั
หรือเขียนสีบนกระจก	 แต่ทรายที่แห้งจะท�าความสะอาดง่ายกว่า
และเวลาเขียนลงบนกระจกก็จะไม่ทิ้งรอยไว้	(Taylor,	2003,	68)	
ลกัษณะของเทคนคิการเคลือ่นไหวกจ็ะแตกต่างจากการเขยีนสบีน
กระจก

ภาพที ่9	ตวัอย่างการสร้างแอนเิมชัน่ด้วยทราย	(Sand	Animation)	
ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์	สร้างโดย	Kseniya	Simonova	

ที่มา: http://www.youtube.com/

กำรท�ำภำพตัดให้เคลื่อนไหว 
	 การท�าภาพตัดให้เคลื่อนไหวนี้เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมาก	
ผู้สร้างภาพเคลื่อนไหวไม่จ�าเป็นต้องมีความสามารถทางการวาด
ภาพเป็นพิเศษ	เพียงแต่ตัดรูปตัวละครที่ต้องการจากนิตยสารหรือ
ถ่ายภาพคนจากกล้องดจิทิลัเท่านัน้	โดยอาจตดัมาเพยีงศรีษะแล้ว
น�าไปใส่กับร่างกายส่วนอื่น	 จากนั้นจึงขยับด้วยวิธีการเคลื่อนไป
รอบๆ	 ตรงหน้ากล้อง	 เนื่องจากเป็นเทคนิคท�าภาพในพื้นราบให้
เคลื่อนไหว	 จึงจ�าเป็นต้องติดตั้งตัวกล้องคว�่าไว้โดยหันหน้าเลนส์
ลงข้างล่าง	 ให้ตั้งฉากกับวัตถุที่จะถ่าย	ภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับจะ
ไม่ราบเรยีบเหมอืนการเขยีนด้วยมอื	แต่จะเป็นภาพทีก่ระตกุซึง่เป็น
ลักษณะพิเศษ	ทั้งนี้ควรให้ความส�าคัญกับส่วนที่ละเอียดลออ	เช่น	
การสร้างบุคลิกตัวละครหรือการสร้างฉากหลังที่สวยงาม	โรบี	เอง
เกลอร์	(1984,	107)	เสนอพื้นฐานของภาพตัดไว้		4	ประเภท	ได้แก่
	 1.	ภาพตัดแบบไม่มีข้อต่อ	หรือแอนิเมชั่นแบบปะติด
	 2.	ภาพตัดแบบที่มีการต่อแขนขาเข้ากับตัว
	 3.	ภาพตัดประเภทเงา
	 4.	ภาพตัดแบบผสมผสาน
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ภำพตัดไม่มีข้อต่อ  
	 เทคนิคภาพตัดไม่มีข้อต่อนี้	 ตัดออกได้ง่ายแต่มีความ					
ยุ่งยากในการท�าให้เคลื่อนไหวมากกว่า	สามารถน�าวัสดุใดๆ	ก็ได้
เกือบทุกชนิดมาตัดออกเป็นชิ้นๆ	 เช่นกระดาษแข็ง	 ผ้าสักหลาด	
เศษผ้าอื่นๆ	 เป็นต้น	 วัสดุที่นิยมใช้คือกระดาษแม่เหล็ก	 เพราะมี
ชั้นโลหะบางๆ	 คั่นอยู่	 สามารถใช้ระบายสีและตัดออกเป็นชิ้นๆ	
ได้	และจับให้เคลื่อนที่ได้ง่ายแนบสนิทกับฉากหลัง	
	 เทคนคิอกีแบบคอืการตดัภาพด้วยพลาสตกิสโีปร่งใส	โดย
ให้แสงส่องจากใต้โต๊ะขึ้นมาข้างบน	ส่วนที่สีทับซ้อนกันจะปรากฏ
ให้เหน็เป็นสใีหม่	เทคนคินีม้กัใช้กบักระดาษหรอืวสัดทุีม่คีวามหนา
และคงทน	เพื่อสะดวกในการขยับปรับเปลี่ยนได้หลายครั้ง

ภาพที่ 10	 ตัวอย่างแอนิเมชั่นแบบภาพตัดไม่มีข้อต่อ	 ชื่อผลงาน	
“Prancing	Paper”	สร้างโดย	Diana’s	animation

ที่มา:  http://www.youtube.com/

แอนิเมชั่นแบบปะติด

	 ภาพเคลื่อนไหวแบบปะติดเป็นการใช้ภาพถ่าย	 กระดาษ	
แสตมป์	ฯลฯ	ซึง่เป็นวสัดเุรยีบแบนมาท�าให้เคลือ่นไหว	เป็นเทคนคิ
ที่เหมาะกับการเล่าเรื่อง	 เช่น	 การเล่าข่าวโดยใช้ภาพจาก
หนงัสอืพมิพ์	หรอืเล่าเรือ่งครอบครวัผ่านภาพถ่าย	เป็นต้น	เทคนคิ
นีจ้ะแตกต่างกบัภาพตดัไม่มข้ีอต่อ	เพราะใช้การเล่าเรือ่งผ่านภาพ
หรือผ่านวัสดุแบบไม่ติดชิ้นส่วน

ภำพตัดแบบที่มีกำรต่อแขนขำเข้ำกับตัว 
	 ภาพตดัแบบทีม่กีารต่อแขนขาเข้ากบัตวัอาจจะตดัมาจาก
วัสดุที่คงทนใดๆ	และควรระบายสีแต่ละส่วนแยกจากกัน	จากนั้น
จึงตัดภาพออกเป็นชิ้นๆ	 และน�าชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเข้า
ด้วยกัน	โดยใช้เครื่องยึด	อาจจะเป็นโลหะตาไก่หรือร้อยเชือกที่จะ
มองเห็นข้อต่อเหล่านี้ได้	 โดยสร้างข้อต่อในส่วนที่ต้องการความ
เคลื่อนไหว	 เช่นที่	 หัวไหล่	 คอ	 ข้อศอก	 ข้อมือ	 สะโพก	 ต้นขา	

เป็นต้น	โดยต้องท�าให้ขยับได้หลายครั้งและทนต่อการปรับเปลี่ยน
ท่าทาง	 หรือใช้เชือกเส้นเล็กๆ	 ร้อยในรูของร่างกายที่เป็นข้อต่อ	
แล้วใช้เทปกาวติดปลายทั้งสองไว้

ภาพที่ 11	 ตัวอย่างแอนิเมชั่นแบบภาพตัดแบบที่มีการต่อแขนขา
เข้ากับตัว	 ชื่อผลงาน	 “what	is	a	happy?”	 สร้างโดย	Miyuki	
Hosotani 

ที่มา:  http://www.youtube.com/ 

ภำพตัดประเภทเงำ

	 เทคนิคนี้ใช้วิธีท�าภาพเช่นเดียวกับภาพตัดไม่มีข้อต่อหรือ
มข้ีอต่อ	ต่างกนัตรงทีภ่าพประเภทนีเ้พยีงเงารอบนอกของตวัละคร
เท่านัน้	โดยไม่ต้องใส่รายละเอยีดหรอืลวดลายในตวัละคร	ตวัภาพ
ท�าด้วยกระดาษแข็งสีด�า	 ในการถ่ายจะต้องวางภาพลงบนแผ่น
กระจกใสแล้วส่องแสงสะท้อนขึน้มาจากใต้โต๊ะ	จะได้ภาพย้อนแสง	
(Silhouette)	คล้ายกบัลกัษณะของการแสดงหนงัตะลงุทางภาคใต้
ของประเทศไทย

ภาพที่ 12	ตัวอย่างแอนิเมชั่นภาพตัดประเภทเงาชื่อผลงาน	“Little	
Fables”สร้างโดย	Tamar&	Yossi	Gavan	

ที่มา:  http://www.youtube.com/ 
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ภำพตัดแบบผสมผสำน

	 เทคนคินีเ้หมอืนกบัการท�าภาพเคลือ่นไหวด้วยการเขยีนมอื
และการท�าแอนิเมชั่นทั้งสองเทคนิค	แต่เป็นการผสมผสานเทคนิค
ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน	 หลักการคือน�าเอาภาพตัดที่เคลื่อนไหว
ผสมเข้ากับภาพตัดนิ่ง	 เมื่อวัตถุทั้งหมดเคลื่อนที	่ แต่ละส่วนก็จะ
ถูกตัดออกโดยสิ้นเชิง	 เช่น	 จังหวะเดิน	 เมื่อเฉพาะส่วนล�าตัว
เคลื่อนไหว	 ก็ใช้เฉพาะส่วนบนที่อยู ่กับที่และใช้ขาเป็นการ
เคลื่อนไหวแบบหมุนเวียน	(Cycle)	มาใช้แทน		ในส่วนล�าตัวของ
ตวัละคร	ใช้การเคลือ่นไหวแบบภาพตดัไม่มข้ีอต่อ		แต่หน้าตาหรอื
การแสดงออกทางอารมณ์ใช้การเขียนด้วยมือเพิ่มเติมเป็นต้น

ภาพที่ 13	 ตัวอย่างแอนิเมชั่นภาพตัดแบบผสมผสาน	 ชื่อผลงาน	
“scare	up	the	bird”	สร้างโดย	smulanthegreat	โดยใช้วิธีการ
ผสมผสานแอนิเมชั่นภาพตัดแบบไม่มีข้อต่อกระดาษสีขาวบนพื้น
สีด�าและการเขียนใบหน้าตัวละครด้วยมือ	

ที่มา: http://www.youtube.com/ 

กำรสร้ำงแอนิเมชั่นแบบสำมมิต ิ
	 เทคนิคนี้จะต้องตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องหน้าโต๊ะถ่าย						
ยกตัวอย่างเช่น	 การปั ้นดินน�้ามัน	 หุ ่นมือ	 การสร้างสิ่งของ
เคลื่อนไหวเป็นต้น	 ซึ่งอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการสร้างการ
เคลือ่นไหวทัง้สองชนดิคอื	กล้องดจิทิลัส�าหรบัถ่ายภาพ	ขาตัง้กล้อง	
การจดัไฟให้	แสงสว่าง	ฉากรบัภาพและวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ะสร้างเรือ่ง
ราวในการเคลื่อนไหว

กำรท�ำให้วัตถุเคลื่อนไหว 
	 การท�าให้วัตถุเคลื่อนไหว	หรือ	Object	animation		คือ
การน�าวัสดุต่างๆ	มาสร้างเรื่องราวและท�าให้เคลื่อนไหว	ไม่ว่าจะ
เป็นเข็มกลัด	ตะปู	กระดุม	มักกะโรนี	ก้านไม้ขีด	เส้นด้าย	เขียน
ทรายบนกระจก	ฯลฯ	(Purves,	2010,	12)	เป็นการถ่ายท�าภาพบน
พืน้ราบโดยคว�่ากล้องให้ขนานกบัพืน้	หากวสัดนุัน้มลีกัษณะทีแ่บน
ราบหรอืนนูขึน้มาเลก็น้อยกย็งัถอืว่าเป็นการเคลือ่นไหวบนพืน้ราบ

แบบสองมิติ	
	 แต่ส�าหรับวัตถุที่มีลักษณะสามมิติก็ท�าได้โดยจับวัตถุหรือ
สิ่งของเคลื่อนไหวไปมาหน้ากล้อง		ตั้งกล้องด้านหน้าโดยใช้ขาตั้ง
กล้องในการถ่ายท�า	เพือ่ให้จงัหวะและทศิทางในการเคลือ่นไหวถกู
ต้อง	 ควรเขียนเส้นแสดงการเคลื่อนไหวลงบนโต๊ะที่ถ่ายท�า	 โดย
ค�านวณจ�านวนภาพที่จะถ่ายและระยะทางการเคลื่อนไหวจากจุด
หนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง	การท�าให้วัตถุนิ่งต้องมีฐานรองรับตัววัตถุให้ตั้ง
ตรงเพื่อวางลงบนพื้นแข็งและเรียบ	 อาจใช้แม่เหล็กหรือเข็มหมุด
ตรึงสิ่งนั้นไว้กับโต๊ะที่ถ่าย	
	 การสร้างแอนิเมชั่นควรใช้ประโยชน์ในความเป็นสามมิติ
ของวัตถุด้วยการสร้างฉากหน้า	 ฉากกลางและฉากหลัง	 และควร
เคลื่อนวัตถุไม่ใช่เพียงด้านข้าง	ซ้ายและขวาของกล้อง	แต่ควรใช้
วิธีเคลื่อนเข้าหาหรือเคลื่อนห่างออกไปจากตัวกล้องด้วย	 มีการ
สร้างระยะโฟกัสให้คมชัดและพร่ามัวบ้าง	แต่ในการท�าให้วัตถุบิน
ได้ไม่ควรใช้เอ็นหรือเชือกผูกเพราะจะท�าให้เป็นที่สังเกตเห็นและ
ไม่สามารถควบคมุความเคลือ่นไหวให้เป็นไปตามต้องการ	ควรใช้
แผ่นกระจกใสกั้นกลางระหว่างกรอบภาพแล้วติดวัตถุไว้	

ภาพที่ 14	ตัวอย่างแอนิเมชั่นการท�าให้วัตถุสิ่งของเคลื่อนไหว	ชื่อ
ผลงาน	“Object	Animation”สร้างโดย	Micah	and	Johannes	

ที่มา: www.youtube.com/ 

กำรจัดท�ำฉำกเพื่อวำงวัตถุส�ำหรับถ่ำยท�ำ

	 การจ�าลองฉากส�าหรับถ่ายท�าควรใช้โต๊ะไม้ยาวที่แข็งแรง
เป็นโต๊ะตั้งวัตถุสามมิติเพื่อถ่ายท�าเป็นภาพยนตร์การ์ตูน	 ส่วนพื้น
หลงัหรอืฉากหลงัอาจจะท�าเป็นแบบเว้าโค้งขึน้โดยต้องไม่มรีอยต่อ
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเงา	 ส�าหรับส่วนที่โค้งเข้าให้ติดแถบยึดกาว
เข้ากับโต๊ะและก�าแพงด้านหลัง	จะต้องมีพื้นที่ตรงกลางเพื่อแสดง
ความเคลือ่นไหวส�าหรบัเคลือ่นวตัถสุามมติอิย่างอสิระไปรอบๆ	จะ
ต้องตั้งโฟกัสที่กล้องเฉพาะตรงพื้นกลางหรือสิ่งที่จะถ่าย	 และควร
ท�าเครือ่งหมายบอกระยะโฟกสัไว้บนโต๊ะ	จากนัน้กต็ัง้วตัถเุหล่านัน้
ตามเส้นโฟกัส	
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กำรให้แสงในกำรถ่ำยท�ำกำรเคลื่อนไหวแบบสำมมิติ

	 จ�าเป็นต้องศึกษาการให้แสงและทดลองจัดแสงในรูปแบบ
ต่างๆ	 เพื่อให้เข้ากับเนื้อหาของงาน	 เพราะแสงเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งท�าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกของภาพ	 โดยหลักการคือต้องให้
แสงวิธีเดียวกับการให้แสงของเวทีละครมีอยู่	2	ชนิดคือ
	 1.	แสงล้อมรอบ	 คือ	 การให้แสงที่ส่องจากข้างบนลงมา
ด้านหน้า	หากหลอดไฟมีค่าความสว่างมากใช้	6	ถึง	8	ดวง	ก็เพียง
พอ	เพือ่เป็นไฟส่องแสงกระจายไปรอบๆ	หรอืช่วยเสรมิบรรยากาศ
โดยรวม
	 2.	แสงที่ให้ผลทางภาพ	 เป็นแสงที่ส่องจากด้านตรงข้าม	
มักใช้หลอดสปอตไลท์ที่มีล�าแสงแคบขนาด	100	ถึง	250	วัตต์	เพื่อ
ให้แสงสว่างอย่างเพียงพอ
	 ส�าหรับเทคนิคในการให้แสงอาจจะใช้หน้ากากบังแสงรูป
ต่างๆ	ที่สามารถท�าขึ้นจากกระดาษสีด�าส�าหรับเขียนภาพ	น�ามา
บังข้างหน้าไฟ	หรือใช้แผ่นกรองแสงสีต่างๆ	เพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้แปลกแตกต่างออกไป	(โรบี		เองเกลอร์,	1984,	41)

กำรปั้นดินให้เคลื่อนไหว  
	 การป้ันดนิให้เป็นรปูร่างต่างๆ	เป็นเทคนคิอย่างหนึง่ในการ
สร้างภาพเคลือ่นไหว	เพราะธรรมชาตขิองดนิมลีกัษณะทีพ่ร้อมจะ
เปลี่ยนรูปร่างได้ตลอดเวลา	(Taylor,	2003,	82)	อาจใช้ดินน�้ามัน	
หรือใช้เส้นลวดผสมกับเศษไม้ดัดเป็นโครงร่างขึ้นมาก่อนปั้นดิน	
หากต้องการสร้างการเคลือ่นไหวของคนหรอืสตัว์	เพือ่ความสะดวก
ในการสร้างรปูทรงและทนทานต่อการขยบัปรบัเปลีย่นท่าทางขณะ
ถ่ายท�า	นอกจากนี้ควรจะตรึงตัวละครไว้กับโต๊ะด้วยเข็มหมุดหรือ
สร้างฐานค�้ายันให้มั่นคง	เพราะเมื่อถ่ายท�าแล้วจะพบปัญหาคือรูป
ทรงเริ่มเปลี่ยนไปจากไฟที่ร้อนและการถ่ายท�าที่ยาวนาน	การปรับ
เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาอาจจะท�าเป็นชิ้นส่วนแยกไว้แล้วน�ามาสวม
เข้ากับตัวละครเพื่อให้แสดงอารมณ์ความรู้สึก	(Shaw,	2004,	15)
ปัจจุบันได้พัฒนาใช้ดินที่มีลักษณะพิเศษในการถ่ายท�า	 และใส่
กลไกให้กับตัวละครเพื่อพัฒนาหุ่นให้สมจริง	 โดยใช้วัสดุพิเศษที่
ดดัแปลงได้	คงทน	สามารถปรบัเปลีย่นรปูร่างได้อย่างไม่มข้ีอจ�ากดั	
เรียกว่าเป็นการพัฒนาเคลื่อนไหวแบบหุ่น	(puppet	animation)	
เป็นการปั ้นดินให้เคลื่อนไหวนี้สร้างชื่อเสียงให้กับ	Nicholas	
Wulstan	Park	 นักสร้างภาพเคลื่อนไหวชาวอังกฤษ	 ซึ่งได้สร้าง
ภาพยนตร์	เรือ่ง	“Creature	Comforts”	ในปี	ค.ศ.	1989	ภาพยนตร์
เรื่องนี้	 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ในสวนสัตว์	 เล่าเรื่องผ่านการ
สมัภาษณ์สตัว์ในกรงของนกัข่าวโดยใช้เสยีงพากย์ของนกัแสดงจรงิ	
ผสมผสานกับเทคนิคการปั้นดินให้เคลื่อนไหว	 แต่เรื่องที่สร้างชื่อ
เสยีงและกลายเป็นภาคต่อมาจนถงึปัจจบุนัคอืเรือ่ง	“Wallace	and	
Gromit”	ในตอน	“The	Wrong	Trousers”	สร้างขึ้นในปี	ค.ศ.	1993	

โดยได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพเคลื่อนไหว	 (Animation)	
นอกจากนั้นเขายังได้สร้างภาพยนตร์เรื่อง	Chicken	Run	ขึ้นในปี	
ค.ศ.	2000	โดยใช้เทคนิคเดียวกันอีกด้วย	ภาพยนตร์แอนิเมชั่นอีก
เรื่องที่ใช้เทคนิคนี้คือ	“The	nightmare	before	Christmas”		ของ
ผู้ก�ากับ		Tim	Burton

ภาพที ่15	ภาพบางส่วนจากภาพยนตร์เรือ่ง	Wallace	and	Gromit,	
The	Wrong	Trousers	

ที่มา: http://www.wallaceandgromit.com/

	 ในปี	 ค.ศ.	2005	 	 ประเทศญี่ปุ่นมีการก่อตั้งกลุ่มคนเพื่อ
สร้างแอนเิมชัน่แบบบนัทกึภาพหยดุการเคลือ่นไหวของวตัถทุีก่�าลงั
เคลือ่นที	่(stop	motion)	โดยถ่ายรปูหลากหลายสถานทีใ่นประเทศ
ญี่ปุ่น	 อาทิ	 เรื่องราวชีวิตในตอนกลางคืน	 ตามท้องถนน	 รถไฟ
ใต้ดิน	 สวนสาธารณะ	 โรงเรียน	 เป็นต้น	 โดยใช้ไฟฉายที่ห่อหุ้ม
กระดาษสีต่างๆ	 เขียนแสงให้เป็นรูปและบันทึกไว้ด้วยกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง	 จากนั้นจึงเขียนแสงให้เป็นภาพเคลื่อนไหวและสร้างเป็น
เรื่องราว	จากนั้นจึงตัดต่อเป็นวิดีโอเผยแพร่ลงในเว็บไซต์	ท�าให้มี
ผู้คนเริ่มสนใจติดตามชมผลงานทั้งวิดีโอผลงานที่เสร็จเรียบร้อย
และเบื้องหลังในการผลิตที่สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ	 ให้กับผู้ชม	
ต่อมาในปี	ค.ศ.	2010	 ได้มีการสอนเทคนิคภาพเคลื่อนไหวเขียน
ไฟดงักล่าวให้กบัผูส้นใจมากกว่า	2,500	คน	ภายใต้โครงการ	“PiKA	
PiKA	AICHI	Project!”	ในงานเซีย่งไฮ้เวลิด์เอกซ์โป	2010	ณ	ประเทศ
จีน	(Shanghai	expo	2010)

ภาพที่ 16	การแสดง”PiKA	PiKA	AICHI	Project!”	@	Shanghai	
expo	2010	

ที่มา:		http://tochka.jp/pikapika/
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	 ในปี	 ค.ศ.	 2009	 บริษัทผู ้ผลิตกล้องถ่ายรูปโอลิมปัส	
(Olympus)	ได้สร้างภาพยนตร์โฆษณาเฉลิมฉลองครบรอบ	50	ปี	
กล้องถ่ายรปูรุน่	PEN	ของ	Olympus	โดยใช้ชือ่เรือ่งว่า	“A	Journey	
Through	Ttime”	โดยน�าภาพถ่ายกว่า	60,000	ภาพมาเรียงต่อกัน
เนื้อหาของเรื่องคือการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผู้ชาย	1	คนตั้งแต่
วยัเดก็จนถงึวยัชราผ่านเทคนคิบนัทกึภาพหยดุการเคลือ่นไหวของ
วตัถทุีก่�าลงัเคลือ่นที	่(Stop	motion)	และน�ามาเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ที่มีผู้ชมมากกว่า	2	ล้านคน	

ภาพที่ 17	 ภาพบางส่วนจากภาพยนตร์โฆษณากล้องถ่ายรูป								
โอลิมปัส	(Olympus	)	รุ่น	“PEN”

ที่มา: http://www.youtube.com/ 

	 การสร้างแอนเิมชัน่แบบไม่พึง่พาคอมพวิเตอร์ในการสร้าง
ผลงานที่ได้ยกตัวอย่าง	อาทิ	การสร้างผลงานในอดีตที่ไม่มีการใช้
กล้องถ่ายภาพ	 พัฒนาไปถึงการใช้กล้องถ่ายภาพทีละภาพเพื่อ
ลวงตาให้เห็นการเคลื่อนไหวแบบสามมิติ	 หรือการใช้เทคนิคการ
บันทึกภาพหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนที่		เป็นการ
สร้างแอนเิมชัน่ทีไ่ม่ได้ใช้คอมพวิเตอร์ช่วยในการสร้างผลงาน	เมือ่
ได้ทดลองสร้างสรรค์แล้วจะพบว่า	การเลอืกใช้เทคนคิให้เหมาะกบั
เนื้อหาท�าให้เกิดผลงานที่แปลกใหม่น่าสนใจ	 แต่นักออกแบบไม่
ควรยึดติดกับเทคนิคเดียวเท่านั้น	 การทดลองผสมผสานเทคนิคก็
สามารถท�าได้		เช่น	การเขียนผสมกับดินปั้น	หรือหุ่นผสมกับการ
เขียนด้วยมือ	 ทั้งหมดนี้จะท�าให้การสร้างผลงานนั้นน่าสนใจมาก
ขึ้น	 แต่เทคนิคต่างๆ	 ที่กล่าวมาเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยในการ
ถ่ายทอดผลงาน	แต่ไม่เพยีงพอทีจ่ะสร้างความน่าสนใจ	เพราะต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากเนื้อหาที่โดดเด่นเพื่อองค์ประกอบของงาน
ทั้งหมดนั้นจะได้สร้างความประทับใจไปพร้อมๆ	กัน		

บทสรุป

	 เมื่อได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการของการสร้างแอนิเมชั่น
แบบไม่ได้พึง่พาคอมพวิเตอร์	ประกอบกบัการศกึษาประวตัศิาสตร์
ของแต่ละเทคนิคแล้ว	 นักออกแบบสามารถน�าไปดัดแปลงให้เข้า
กบัรปูแบบงานแอนเิมชัน่ทีต้่องการ	เพือ่สร้างสรรค์งานพเิศษแปลก
ใหม่ทีไ่ม่ซ�า้หรอืจ�ากดัอยูแ่ค่เทคนคิเดมิๆ	สิง่ส�าคญัไม่ได้อยูท่ีเ่ครือ่ง
มือหรือเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดที่ท�างานได้สมบรูณ์	 แต่หากอยู่ที่
ความคดิสร้างสรรค์	การเล่าเรือ่งและเนือ้หา	ทัง้นีเ้นือ้เรือ่งและแนว
ความคิดที่จะน�าเสนอเป็นส่วนส�าคัญที่สุด	 และเป็นเนื้อแท้ของ		
งาน




