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ใบความรูที่ 1 

เร่ือง ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 
 
 แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง กระบวนการท่ีเฟรมแตละเฟรมของภาพยนตร ถูกผลิตขึ้นตางหาก
จาก กันทีละเฟรม แลวนํามารอยเรียงเขาดวยกัน โดยการฉายตอเนื่องกัน ไมวาจากวิธีการ ใชคอมพิวเตอร
กราฟก ถายภาพรูปวาด หรือ หรือรูปถายแตละขณะของหุนจําลองท่ีคอย ๆ ขยับเม่ือนําภาพดังกลาวมาฉาย 
ดวยความเร็ว ตั้งแต 16 เฟรมตอวินาที ขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนวาภาพดังกลาวเคล่ือนไหวไดตอเนื่องกัน 
ท้ังนี้เนื่องจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร การจัดเก็บภาพแบบอนิเมชันท่ีใชกันอยางแพรหลาย
ในอินเทอรเน็ต 
 คําวา แอนิเมช่ัน (animation) รวมท้ังคําวา animate และ animator มากจากรากศัพทละติน "animare" 
ซ่ึงมีความมหมายวา ทําใหมีชีวิต ภาพยนตรแอนิเมช่ันจึงหมายถึงการสรางสรรคลายเสนและรูปทรงท่ีไมมี
ชีวิต ใหเคล่ือนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมาได 
 แอนิเมช่ัน (Animation) หมายถึง "การสรางภาพเคล่ือนไหว" ดวยการนําภาพนิ่งมาเรียงลําดับกัน  
และแสดงผลอยางตอเนื่องทําใหดวงตาเห็นภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวในลักษณะภาพติดตา เม่ือตามนุษย
มองเห็นภาพท่ีฉาย อยางตอเนื่อง เรตินาระรักษาภาพนี้ไวในระยะส้ันๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอ่ืน
แทรกเขามาในระยะเวลาดังกลาว  สมองของมนุษยจะเช่ือมโยงภาพท้ังสองเขาดวยกันทําใหเห็นเปน
ภาพเคล่ือนไหวท่ีมีความตอเนื่องกัน  แมวาแอนิเมช่ันจะใชหลักการเดียวกับวิดิโอ แตแอนิเมช่ันสามารถ
นําไปประยุกตใชกับงานตางๆไดมากมาย  เชนงานภาพยนตร  งานโทรทัศน  งานพัฒนาเกมส  งานดาน
วิทยาศาสตร  หรืองานพัฒนาเว็บไซต  เปนตน (ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ : 2552 : 222 )  
 สรุปความหมายของแอนิเมช่ันคือ การสรางสรรคลายเสนรูปทรงตางๆใหเกิดการเคล่ือนไหวตาม
ความคิดหรือจินตนาการ 
 
ประเภทของ Anaimationมี 2 ประเภท คือ 

1. 2D Animationคือ ภาพเคล่ือนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็นท้ังความสูงและความกวางซ่ึงจะมีความ
เหมือนจริงพอสมควร และในการสรางจะไมสลับซับซอนมากนักตัวอยางเชน  การตูนท่ีเรื่อง One Piece  
โดเรมอน หรือ ภาพเคล่ือนไหวท่ีปรากฏตามเว็บตางๆ รวมท้ัง Gif Animation 
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ตัวอยางภาพยนตร 2 มิต ิ

2. 3D Animationคือ ภาพเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นท้ังความสูงความกวาง และความลึก  ภาพ
ท่ีเห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากท่ีสุด(ก็สุดแลวแตจะโชวพาว) เชน  ภาพยนตรเรื่อง Toy Story  NEMO 
เปนตน 

 
ตัวอยางภาพยนตร 3 มิต ิ

3 
รูปแบบของ Animationมี 3 แบบ คือ 
 1.Drawn Animationคือแอนิเมชันท่ีเกิดจากการวาดภาพท่ีละภาพหลายๆพันภาพ แตการฉายภาพ
เหลานั้นผานกลองอาจใชเวลาไมกี่วินาที ขอดีของการทําแอนิเมชันชนิดนี้  คือ  มีความเปนศิลปะ สวยงาม 
นาชม แตขอเสีย คือ ตองใชเวลาในการผลิตมากตองใชแอนิเมเตอรจํานวนมากและตนทุนก็สูงตามไปดวย 

2.Stop Motionหรือเรียกวา Model Animation  เปนการถายภาพแตละขณะของหุนจําลองท่ีคอยๆ
ขยับ  อาจจะเปนของเลนหรืออาจจะสรางจาก plasticineวัสดุท่ีคลายกับดินน้ํามันโดยโมเดลท่ีสรางขึ้น
สามารถใชไดอีกหลายครั้ง  และยังสามารถผลิตไดหลายตัว  แตการทํา stop motion ตองอาศัยเวลาและความ
ทุมเทมาก เพราะบริษัทท่ีผลิตภาพยนตรเรื่อง James and Giant Peach สามารถผลิตไดวันละ10 วินาทีเทานั้น 

3.Computer Animationปจจุบันมีซอฟแวรท่ีสามารถชวยใหการทําแอนิเมชันงายขึ้น เชน 
โปรแกรม MAYA  3D MAX  Adobe Flash  เปนตน  วิธีนี้เปนวิธีท่ีประหยัดเวลาการผลิตและลดตนทุนเปน
อยางมาก  เชน  ภาพยนตรเรื่อง  Toy Story ใชแอนิเมเตอรเพียง 110 คนเทานั้น 
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ประวัติภาพยนตรแอนิเมชัน่ 

เม่ือประมาณ 2000 ปกอนคริสตกาล ไดมีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณท่ีอียิปต เปนภาพของ
นักมวยปลํ้าสองคนตอสูกัน เปนเหมือนภาพท่ีแสดงการเคล่ือนไหวหลายๆภาพตอๆกัน ตอมาไดพบถาพท่ี
แสดงถึงการเคล่ือนไหว จากผลงานภาพวาดของศิลปนเอกระดับโลกช่ือ ลีโอนาโด ดาวินชี เปนภาพท่ีแสดง
ของเขตการเคล่ือนไหวของแขนและขาของมนุษย สวนทางดานตะวันออก ชาวญี่ปุนโบราณนิยมใชมวน
กระดาษแสดงเรื่องราวตางๆท่ีตอเนื่องกัน  

จากนั้นป ค.ศ.1824 ทฤษฎีเรื่องภาพติดตาของมนุษยก็เกิดขึ้น โดย John Ayrton Paris นายแพทยชาว
อังกฤษ ไดประดิษฐเครื่องมือท่ีเรียกวา ธัมมาโทรป มีลักษณะเปนแผนกลมๆ ดานหนึ่งเปนรูปนก สวนอีก
ดานเปนรูปกรงนกเปลาๆ แลวนําแตละดานผูกไวกับเชือกหรือติดกับแกนไม เม่ือทําการหมุนดวยความเร็ว
สูง จะเห็นวานกเขาไปอยูในกรง 

 
และหลังจากป ค.ศ.1892 โธมัสอัลวา เอดิสัน ไดประดิษฐกลองถายภาพยนตรและเครื่องฉายภาพ พรอมๆกับ
บริษัทอีสทแมนไดปรับปรุงคุณภาพของฟลม ภาพยนตรก็เปนจริงขึ้นมา จนถึงศตวรรษท่ี 20 การพัฒนา
เทคนิคทางภาพยนตรก็แบงออกเปน 2 แนวทาง คือการสรางภาพยนตรท่ีอาศัยตัวแสดง ฉาก และกลอง
บันทึกภาพท่ีเคล่ือนท่ีไปได จนพัฒนากลายเปนการแสดงท่ีเปนไปตามธรรมชาติ และใชกลองบันทึกภาพไป
อยางตอเนื่อง หรือเรียกวา ไลฟแอคช่ันซีนีมา สวนการสรางภาพยนตรอีกแนวทางหนึ่งจะอาศัยการวาด ฉาก 
และกลองท่ีตั้งอยูกับท่ีเพ่ือบันทึกภาพทีละภาพ จนกลายเปนการพัฒนาของภาพยนตรแอนิเมช่ันในปจจุบัน 
 

หลักการพ้ืนฐาน 12 ขอของการทํา animation 
1. Timing  
 เรื่องของเวลา การเคล่ือนไหวทุกอยางมีระยะเวลาหรือความเร็วของตัวมันเอง อยางเชน เรื่องของ
การหยิบจับ ระยะเวลาของการหยิบจับของขึ้นมาดูธรรมดา กับการหยิบของแบบฉกฉวยตองตางกันแนนอน 
หรือกระท่ังการเดิน การกาวแตละกาว ดวยความเร็วท่ีตางกันยอมใหความรูสึกท่ีตางกัน ซ่ึงในการ Animate 
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เราจําเปนท่ีจะตองรูระยะเวลาของแตละทาทางวาใชเวลากี่วินาที หรือ กี่เฟรม ซ่ึงเรื่องนี้จะรูไดดวยการหม่ัน
สังเกต และอาจะใชอุปกรณเสริม เชน นาฬิกาจับเวลา  
2. Ease In and Out (or Slow In and Out)  
 ถาพูดตามความความใจเราก็คือ อัตราเร็ว อัตราเรง เชน ในกฎของฟสิกส เม่ือโยนลูกบอลขึ้นไปใน
อากาศ จังหวะแรกท่ีปลอยลูกบอลไป มีอัตราเร็วสูงสุด ลูกบอลจะคอยๆ ลดความเร็ว จนเหลืออัตราเร็วเปน
ศูนย จากนั้นลูกบอลก็จะตกลงมา โดยแรงโนมถวง จะเห็นไดวา ชวงจังหวะท่ีลูกบอลวิ่งขึ้นไปบนอากาศ แต
ละวินาทีท่ีผานไป จะวิ่งไปในระยะทางท่ีไมเทากัน หรือ ถาใหใกลตัวหนอย ก็สังเกตแขนของคนท่ีเดินไปมา 
จังหวะท่ีแขนเคล่ือนท่ีไปขางหนาสุด หรือขางหลังสุด แขนจะเคล่ือนท่ีชาลง เรื่องของ ease in/ease out จะ
ชวยอยางมากในเรื่องของการบอกน้ําหนักของสวนตางๆ หรือเรือ่งของแรงเหวี่ยง  
3. Arcs  
 การเคล่ือนท่ีเกือบทุกอยางบนโลกนี้เปนเสนโคงคะ เชา การเหวี่ยงแขน ลองถายวีดิโอแลวเอามาเขา 
after effect แลวจุดตําแหนงปลายมือทีละเฟรม จะเห็นชัดวา เสนทางการเคล่ือนท่ีเปนเสนโคงคะ บางคน
อาจจะเถียงวา การท่ีวัตถุเชนลูกบอล ตกลงมาบนพ้ืนโลกมันเปนเสนตรง แตหากมองในแงของ animate 
แลว การท่ีวัตถุตกลงมาในแนวดิ่ง ก็คือคากราฟแกน Y ซ่ึงหาไป plotจุดการเคล่ือนทางโดยใหแกน y คือ
ระยะทางท่ีวัตถุผาน แกน x คือระยะเวลาท่ีใช จะเห็นวาเสนกราฟก็ยังคงเปนเสนโคง  
4. Anticipation  
 จะทําอะไรตองมีเหตุอยางเชนวา คุณจะกระโดด เปนไปไมไดท่ีคุณจะยืนขาตรงกระโดดเหยงๆ ได 
อยางนอยคุณตองงอเขา เพ่ือออกแรงถีบสงตัวเองขึ้นไป ในการ Animate ก็เชนกัน ถาคุณจะทํา animate ตัว
ละครใหขวางของไปใหไกลๆ เลย เปนไมไดท่ีคุณจะหยิบของขึ้นมา แลวปลอยมือเลย หรือแคยื่นแขนไป
ขางหนาแลวปลอยมือ อยางนอย ตองมีการเหยียดแขน หรือเหวี่ยงแขนไปขางหลังกอนเพ่ือรวบรวมแรง 
กอนท่ีจะเหวี่ยงเพ่ือสงบอลมาขางหนา ลองสังเกตการณเคล่ือนไหวของนักกีฬาท้ังหลาย จะเห็นไดชัดมาก 
(โดยเฉพาะยิมนาสติก)  
5. Exaggeration  
 จะวาเปน Overacting ก็ได  เปนการกระทําอะไรแบบเกินจริงหนอยๆ ซ่ึงตรงนี้การตูนจะนิยมใช
บอย เพราะจะสรางความรูสึกรวมใหกับผูชมไดดี ส่ือสารไดชัดเจน 
6. Squash and Stretch  
 จะคลาย exaggeration คะ ตัวอยางท่ีนิยมใชอธิบายเรื่องนี้ก็ลูกบอลกระเดง เม่ือลูกบอลกระทบพ้ืน 
ลูกบอลจะถูกบ้ีลงเพราะแรงอัด และเม่ือลูกบอลเดงจากพ้ืนลอยขึ้นไปในอากาศ ลูกบอลจะถูกยืด 
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7. Secondary Action  
 การกระทํารอง หรือการเคล่ือนท่ีรอง  อยางเชน เรา animate ตัวละครเดิน ขากาวก็คือการเคล่ือนท่ี
หลัก แขนหรือมือท่ีเหวี่ยงก็อาจจะจัดเปนการเคล่ือนท่ีหลักดวย แตเส้ือผา ผม ท่ีปลิวไปตามแรงเหวี่ยงของ
การเดิน พวกนี้คือการเคล่ือนไหวรอง หรืออยางใน incrediblesท่ี Mr. Incrediblesทุบโตะตอนพยายามท่ีจะ
คาดเข็มขัดใหได แขนท่ีทุกโตะ และโตะกระแทก ก็คือการกระทําหลัก แตของบนโตะ ท่ีกระเดงตามไปดวย 
และลดหล่ันแรงกระเทือน เม่ือไกลจากจุดท่ีเกิดแรงกระแทก ตรงนี้คือการกระทํารอง พวกนี้จะทําใหงานดู
สมจริงขึ้น จนชักจูงใหคนดูเช่ือไดวา ตัวละครนี้มีชีวิตจริงๆ  
8. Follow Through and Overlapping Action  
 เม่ือมีเหตุ ยอมมีผล เม่ือมีแรงตก ยอมมีแรงกระทบ Follow through คือการกระทําท่ีเปนผลมาจาก
การกระทําหลัก (จะคลายๆ การกระทํารอง) เชนเวลาขวางบอล เม่ือมือปลอยลูกบอลออกไปแลว มือจะไม
หยุดคาง ณ ทาท่ีลูกบอลออกจากมือ ขอมือจะพับลง และจะกระดกกลับขึ้นมาเล็กนอย อันเปนผลจากแรงท่ี
สงออกไป สวน Overlapping action นั้นจะคลายๆ กับการสงทอดของแรง ท่ีจะเห็นชัดเจนสุด ก็เชน การ
สะบัดเชือก หรือสะบัดแส จังหวะท่ีเหวี่ยงออก เสนเชือกท้ังหมดจะไมเคล่ือนท่ีไปพรอมกัน สวนท่ีจะเริ่ม
เคล่ือนท่ีกอน คือสวนท่ีอยูใกลมือ หรือจุดท่ีออกแรงมากท่ีสุด จากนั้นก็จะสงตอแรงไปเรื่อย จนถึงปลาย 
หรืออยางเวลา animate ผูหญิงใสกระโปรงเดิน จังหวะท่ีขาขางใดขางหนึ่งยืดไปขางหนาสุด ปลายกระโปรง
จะยังไมกระดกหรือยื่นไปขางหนาสูงสุด จะท้ิงชวงประมาณ 2-5 เฟรม ซ่ึงเปนจังหวะท่ีขาเริ่มถอย 
ชายกระโปรงยังไดรับอิทธิพลจากแรงสงอยู จึงทําใหเคล่ือนท่ีตอไปขางหนาไดอีก  
9. Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action  
 การทํา animation สวนใหญจะมีรูปแบบการทํางานอยู 2 แบบ คือ straight ahead animation ซ่ึงก็คือ
การ animate แบบทําทีละเฟรม เดินหนาไปเรื่อย (ซ่ึงการ animate รูปแบบนี้จะเหมาะกับการทํา animation 
การเคล่ือนท่ีของธรรมชาติ เชน น้ํา ไฟ ลม ฝน .. เพราะพวกนี้จะไมคียเฟรมท่ีแนนอน) กับอีกรูปแบบคือ 
pose-to-pose action ซ่ึงก็คือการทํา animation แบบใช key frame ท่ีนิยมทํากันอยู (กําหนดทาทางหลัก และ
ตําแหนงเฟรมท่ีเกิดขึ้น จากนั้นก็มาจัดการ animate in between ท่ีอยูชวงระหวางคียเฟรมหลัก.. ซ่ึงขั้นตอนนี้
ถาเปนงาน computer animation ก็คือชวงเสนกราฟท่ีไมมีตําแหนงคียเฟรม และคอมพิวเตอรคํานวณการ
เคล่ือนท่ีใหโดย animator จะควบคุมผานความโคงของเสนกราฟ)  
10. Staging  
 พูดงายๆ ก็คือ acting หรือทาทางการแสดง animator ก็เหมือนนักแสดงคนหนึ่ง เพียงแตเขาไมได
แสดงทาทางดวยตัวเขาเอง เขาแสดงทาทางผานตัวละคร trick หนึ่งท่ีครูสอน storyboard คอยพูดเสมอวา 
staging จะดีหรือไมดี ก็คือใหมองทุกอยางเปน silhouette มองตัวละครเราเปนเงาดํา ไมเห็นรายละเอียด ถา
เราสามารถอานทาทางเงาดํานั้นออกได แสดงวา staging หรือ acting ของตัวละครเราคอนขางชัดเจน 
สามารถส่ือสารกับคนดูรูเรื่อง  
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11. Appeal  
 เสนหของตัวละคร มันคือส่ิงท่ีคนดูอยากเห็น หรือสามารถสรางความประทับใจใหคนดู 
12. Personality  
 คนบนโลกนี้ ยอมไมมีใครเหมือนกันโดยท้ังหมด ตัวละครก็เชนกัน แตละตัวยอมมีบุคลิกแตกตาง
กันไป การสรางบุคลิก นิสัยจะสรางเอกลักษณใหกับตัวละคร  

การทํา Animation เบื้องตนดวยโปรแกรม Flash 
ในภาพตัวอยาง เปนการทําภาพเคล่ือนไหว หรือ Animation อยางงาย ซ่ึงกําหนดใหรถยนตวิ่งจากจุด A ไป
ยังจุด B  โดยเราจะสรางจากโปรแกรม Flash มีขั้นตอนดังนี้   

 

 

1. เปดโปรแกรม Flash เลือกเมนู File > Import > Import to Stage แลวเลือกภาพท่ีตองการทํา 
Animation โดยจัดตําแหนงภาพใหอยูท่ีจุดเริ่มตน (จดุ A) 
2. คลิกเมาสขวาท่ี Timeline ตรงเฟรมท่ี 30 แลวเลือก Insert Keyframe 
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3. คลิกท่ี Layer 1 เพ่ือเลือกท้ังหมด (สังเกต Timeline จะถูกไฮไลนเปนสีดํา)  
4. คลิกขวาท่ี Timeline อีกครั้ง แลวเลือก Create Motion Tween 

 

5. คลิกเลือกเฟรมท่ี 30 เพ่ือกําหนดจุดส้ินสุด 
6. ใชเมาสลากรถยนตใหไปอยูท่ีจุดส้ินสุด (จุด B) 

 

7. ทดสอบการทํางานโดยการกด Ctrl+Enter 
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ตัวอยางหนัง Animation 

 
Dr. Seuss’ TheLorax 
ดร.ซีอุสเดอะโลแรกซ 

 
PARANORMAN 

พารานอรแมน: สยบคําสาปหมูบานตองมนต 
 

 
Madagascar 3 

มาดากัสการ 3 ขามปาไปซายุโรป 
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Ice Age: Continental Drift 

ไอซเอจ4 
 

 
Brave 

นักรบสาวหัวใจมหากาฬ 

 
The Pirates Band of Misfits 


