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หลักการสรางงาน Animation 
 
 แอนิเมชัน (Animation) มีรากศัพทมาจากภาษาละตนิวา “Anima”  แปลวาวิญญาณหรือลม
หายใจ ดังนัน้คําวา Animation จึงหมายความวา การทําใหมีชีวิตจิตใจ และเมื่อนึกถึงแอนิเมชัน คน
สวนใหญก็มักจะนกึถึงการตนูแอนิเมชนั ซ่ึงถือเปนการนาํภาพวาดการตูนมาทําใหมชีีวิตชีวา สามารถ
เคล่ือนไหวไดเหมือนมีชีวิตจริง 

การสรางงานแอนิเมชันคือการนําภาพนิ่งหลายๆภาพมาวางเรยีงตอกัน ซ่ึงในภาพแตละภาพ
ที่วางเรียงตอกนันั้นจะมีลักษณะที่มกีารเปลี่ยนแปลงภายในภาพทีละนอย  แลวเมื่อนําภาพเหลานั้นมา
เลนภาพทีละภาพอยางตอเนือ่งจะทําใหเหมือนวาภาพเหลานั้นสามารถเคลื่อนไหวได 

ขั้นตอนหลักในการสรางการตูนแอนิเมชนั มักอาศัยขัน้ตอนการทํางานหลัก 3 ขั้นตอนดังนี ้
1. ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-Production) 
2. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
การทํางานในแตละขั้นตอนจะมีรายละเอียดในการทํางานที่แตกตางกนัไป สามารถอธิบาย

ภาพรวมการทาํงานในแตละขั้นตอนดังนี ้
1.  ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-Production) หรือข้ันตอนการเตรยีมงาน เปนขัน้ตอนสําหรับการ
เตรียมสรางงานแอนิเมชนั เร่ิมตั้งแตการเตรียมเนื้อเร่ืองใหเปนภาพคราวๆ การวางแผนกลยุทธ  การ
เตรียมงบประมาณและทรัพยากรตางๆที่ตองใชในการทํางาน การวางคอนเซ็ปต(Concept) และการ
พัฒนาแนวคิด(Idea) การวางหัวขอเร่ือง(Outline a topic)  การกําหนดเรื่องราว(Storyline)  การเขียน
สคริปต  การออกแบบลักษณะของตัวละคร(Character Design)  การวาดการตนู(Drawing)  การ
กําหนดทิศทางของศิลปะ(Art Direction)  การสรางสตอรี่บอรด(Storyboard)    เรียกไดวาเปนขั้นตอน
การเตรียมทุกสิ่งสําหรับนํามาใชในการสรางงานแอนิเมชันจริงๆ  ซ่ึงขั้นตอนการเตรียมงานนีจ้ะได
ภาพของเรื่องที่จะทําออกมาชัดเจนในระดบัหนึ่ง ช้ินงานสุดทายที่ไดออกมามักจะเปนสตอรี่บอรด 
สําหรับนําไปใชทํางานในขั้นตอนตอไป 
 
2.  ขั้นตอนการผลิต (Production)  เปนขั้นตอนการเริม่ลงมือทํางานแอนิเมชันจาก Storyboard ที่
เตรียมไวกอนหนานี้ จากขั้นตอนการเตรียมงาน เมือ่เขาสูขั้นตอนการผลิตซ่ึงจะเริ่มจากการจดัวาง 
Layout  โดยการทําแอนิเมตกิ(Create an animatic)*   การเตรียมและทดสอบเสียง(Sound & Testing)   
การกําหนดหลักการเคลื่อนไหวของตวัละครและภาพ ไปจนถึงการทาํแอนิเมชันสวนตางๆ จนครบ
หมดทั้งเรื่อง  หลังจากเสร็จขั้นตอนนี้ เราก็จะไดการตนูแอนิเมชันเต็มๆหนึ่งเรื่อง ทีพ่รอมจะนําไปตัด
ตอ  ตกแตง  แกไขเสียง และนําไปเผยแพรตอไป 
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 * การทําแอนิเมติก คือการนําภาพวาดตามแนวความคิดสรางสรรคมาประกอบกนัเขาเปน
เร่ืองราว สามารถสื่อแนวความคิดหลักใหญๆ ในเรื่องได  การทําแอนิเมติกจะทําใหนักสรางสรรค
สามารถทบทวนแนวความคิก กรอบเวลาและการดําเนนิเรื่องราวอยางมีเหตุผลและตอเนื่องได 
 
3.    ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)  เปนขั้นตอนการปรับแตงเสียง  การใสPreloader   ใส
Title และ Credit  ใสปุมหยุด หรือการเลนซ้ํา  การนําเสนองานในรูปแบบอินเตอรเน็ตหรือการ
นําเสนอในรูปแบบไฟลวดีีโอ ซ่ึงขึ้นอยูกบัวัตถุประสงคของการนําไปใช  ถือวางานที่ไดจากขั้นตอน
นี้จะเปนงานแอนิเมชันที่เสรจ็สมบูรณทั้งภาพและเสียงพรอมจะนําไปใชงานจริง 
 
 จากขั้นตอนการทํางานทั้ง 3 ขั้นตอนที่ไดกลาวมานั้นมีรายละเอียด และเนื้อหาสําหรับการ
ทํางานที่แตกตางกันไปซึ่งจะขออธิบายแยกเปนหวัขอตางๆตอไป 
 
 

 
 
 

บรรณานุกรม 
  

ดนัย  มวงแกว : Flash Cartoon Animation , นนทบุรี : ไอดีซีฯ , 2552  
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ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-Production) หรือข้ันตอนการเตรียมงานเพื่อใชในการสรางงาน
แอนิเมชัน  มสีวนประกอบหลายอยางที่ตองเตรียมดังนี ้

1. การเขียนบทการตูน 
ความสําคัญของบทการตูน 
 เปนสิ่งแรกที่จะตองทําในการสรางการตูนAnimation เพื่อเปนการกําหนดทิศทาง

และเปนขอมูลพื้นฐานในการทํางานขั้นตอไปตั้งแตตนจนจบ เชน การออกแบบตวัละคร  การ
ออกแบบฉาก  เปนตน 

หลักในการเขียนบทการตนู  มี 6 สวนคือ 
1.  เลือกประเภทการตูน คือการกําหนดประเภทหรือสไตลของการตูนที่เราตองการวาจะ

ใหเปนการตูนแนวไหน เชน การตูนแอคชั่น การตูนตลก การตูนเกี่ยวกับกฬีา การตูนแนว
วิทยาศาสตร  การตูนยอนยุค การตูนลํ้ายุค หรืออาจจะเปนหลายๆแนวผสมผสานกันไปก็ได 

2.  วางเปาหมายในการเขียนการตูน คือการบอกประเด็นหลักของเรือ่งที่เราตองการสื่อ
หรือถายทอดใหผูที่ไดดกูารตูนของเราไดรับรู เขาใจ หรือมีทัศนคตอิยางใดอยางหนึ่งกับการตนูของ
เรา เชน อยากใหเด็กไดรูถึงความกตัญกูตเวที  ใหผูชมรูถึงวิธีการลดมลภาวะ  ใหผูชมซาบซึ้งกับ
มิตรภาพความเปนเพื่อน หรือใหไดตลกขบขันหลังจากที่ดูการตูนจบแลว เปนตน จากนัน้จึงลงมือ
เขียนบทเพื่อใหสอดคลองหรือมุงไปยังเปาหมายที่เรากาํหนดไว 

3.  ผูกเรื่องใหตรงเปาหมาย คือการวางเนื้อหาเรื่องเพือ่ใหเปนไปตามเปาหมายทีก่าํหนด 
เชน เปาหมายคือ สอนใหเดก็ชอบกินผัก ดังนั้นจึงตองสรางเรื่องราวขึ้นมาเพื่อใหเด็กที่ดกูารตูนแลว
อยากกนิผัก หรือรูวากินผักแลวจะแข็งแรง ตัวอยางเชนการตูนเรื่องปอปอาย ที่ผูเขียนใหตัวเอกกินผัก
โขม และเมื่อกนิผักโขมแลวจะแข็งแรง มพีลังสามารถตอสูกับผูรายได เปนตน 

4.  วางโครงเรื่อง คือการกําหนดภาพรวมและทิศทางของเรื่อง วาจะมีลําดับเหตกุารณ
อะไรเกดิขึ้นบาง  แตยังไมลงรายละเอียดมา เปรียบเสมือนการเลาเรื่องโดยยอวาจะมใีครทําอะไร  กับ
ใคร ที่ไหน เมื่อไหร และมีบทสรุปเปนอยางไร ซ่ึงโครงเรื่องจะเปนเหมือนกรอบหรือขอบเขตของ
ลําดับความคิดเพื่อใหสามารถมุงไปยังเปาหมายที่กําหนดไวได 

5.  กําหนดรายละเอียดใหกบัตัวละคร คือ เมื่อวางโครงเรื่องแลวเราจะไดตัวละครที่ตอง
ให ดังนั้นจึงตองมีการกาํหนดรายละเอียดของตัวละครเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางตัวละคร
ตอไป 

รายละเอียดของตัวละครที่เราจะกําหนดใหขึ้นเชน สถานะของตัวละคร (พระเอก,
นางเอก,ผูราย,ผูชวยนางเอก,ตัวประกอบ เปนตน) การเปนคน หรือสัตว ช่ือ เพศ อายุ ความสูง 
น้ําหนกั นิสัย ส่ิงที่ชอบ ส่ิงที่เกลียด ความสามารถพิเศษ ปมดอย ฯลฯ  

6.  การใสรายละเอียดของเรือ่ง คือการเขียนลําดับเหตกุารณที่เกิดขึน้ในเรื่องโดยละเอียด 
ทั้งคําพูด การกระทํา สีหนา ทาทาง โดยแยกลําดับขั้นตอนออกเปน 
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- เกริ่นนําเรื่อง คือการบรรยายใหผูชมไดรูขอมูลพื้นฐานหรือความเปนมาของเรื่องกอน 
- เนื้อเร่ือง คือการบรรยายรายละเอยีดของเรื่อง โดยเลาอยางมีลําดับขั้นตอนของ
เหตุการณที่เกดิขึ้นอยางชัดเจน โดยยึดโครงเรื่องเปนพืน้ฐาน มีองคประกอบ 2 อยางคือ 
 *  บอกขอมูลเบื้องตน คือ 1. ลําดับของฉาก   2. สถานที่  3. ตัวละครในฉากนั้นๆ 
 *  เลาเหตุการณที่เกิดขึน้ในฉากนั้นๆ คือ 1. คําพูดหรือบทสนทนา 2. ขอความ
อธิบายเหตุการณที่เกิดขึน้ในฉาก 
- บทสรุป คือจุดจบของเรื่องราวทั้งหมด เนนสรางความเขาใจใหผูชมหรือฝากขอคิด
เอาไวโดยมุงไปที่เปาหมายทีว่างไว 

2. การออกแบบ 
1. หลักการออกแบบตัวละคร 

การออกแบบตัวละครควรออกแบบใหเหมาะสมกับรายละเอียดที่เคยกาํหนดไวโดย
มีการพิจารณาคือ  

1. วัย (อายุ) 
2. การแตงกาย 
3. การออกแบบใหมีเอกลักษณเฉพาะตนโดยมีอยู 3 ประเภทคือ  เอกลักษณ

ทางดานรูปราง , เอกลักษณดานสีผิว และเอกลักษณดานลักษณะพิเศษ 
2. หลักการออกแบบฉาก เพื่อใหไดสวนประกอบของเรื่องที่ดีและนาสนใจการ

ออกแบบฉากจึงทีส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือ  
1. เปนสถานที่ไหน 
2. เวลาใด 
3. ในสถานที่นั้นมีองคประกอบอะไรบาง 

แลวจึงนํามาเปนแนวทางในการวาดฉากประกอบเรื่อง 
3. การเขียนสตอรี่บอรด (Story Board) 

การเขียนสตอรี่บอรดคือการเขียน วาดภาพเพื่อถายทอดจินตนาการจากบทการตูน
ใหออกมาเปนลําดับภาพ ตั้งแตตนจนจบใหเปนรูปธรรม ซ่ึงสตอรี่บอรดจะชวยให
ทีมงานทุกคนไดเหน็ภาพรวมของการตูนไดตรงกันและชัดเจนมากที่สุด เมื่อเราเขียน
สตอรี่บอรดเสร็จแลว จะนําสตอรี่บอรดที่ไดไปใชในขั้นตอนการทําการเคลื่อนไหว
ใหกับตวัละคร 

กระดาษสตอรีบ่อรดที่ใชในการเขียน แบงออกเปน 3 สวนคือ 
1. สวนแสดงขอมูลเบื้องตน เชน ช่ือเร่ือง, ตอน, ฉาก , หนา เปนตน 
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2. กรอบแสดงขอมูลภาพ คอืกรอบสําหรับวาดภาพ วางตําแหนงของการตูน 
เปรียบเสมือนการวางมุมกลองของภาพยนตร  ในแตละกรอบเราจะเรียกวา Shot 
หมายถึงภาพยนตรตอนหนึ่ง   

3. กรอบสําหรับกรอกขอมูลเสียง คือกรอบที่บอกถึงขอมูลเสียงที่จะใชใน Shot 
นั้นๆ วามีเสียงอะไรบาง เชน เสียงบรรยาย , เสียงตัวละครพูด , เสียงเพลง , 
เสียงดนตรีบรรเลง เสียง Sound Effect (FX) 

ขั้นตอนการเขยีนสตอรี่บอรด มี 2 ขั้นตอนคือ 
1. การวาดภาพสเกต วางตําแหนงตัวละคร 
2. เขียนบอกขอมลูเสียงใน Shot นั้น 
ตัวอยางกระดาษสตอรี่บอรด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

กรอบขอมูลเสียง 

 
เร่ือง...................ฉาก.......................ตอน...........หนา............. 

 

กรอบขอมูลภาพ 

 

 
ขอมูลเบื้องตน 
 
 
 
Shot  1 
 
 
 
 
 
Shot  2 
 

4. การพากยเสียง  เพื่อใหไดการตูนที่สมบูรณการพากยเสยีงที่เปนธรรมชาติและสอดคลอง
ไปกับสีหนา ทาทางของตัวละครก็จะทําใหไดการตูนทีส่มบูรณมากยิง่ขึ้น หลักในการ
พากยเสยีง มีคณุสมบัติของการพากยเสียงทีด่ีคือ 
1. เสียงมีพลัง 
2. ชัดถอยชัดคําโดยการเปลงเสยีงใหถูกตองตามอักขระ 
3. พากยเสยีงตามคาแร็คเตอรของตัวละครและแสดงอารมณตางๆ ผานเสียงได 

 
 

โดย อาจารยสมวรร  ธนศรีพนิชชัย สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 


