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บทที่ 1

การสร้างภาพ 3 มิติ

ความหมายของ Animation
แอนิเมชัน คือ ภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากการน�ำภาพนิ่งหรือภาพวาดหรือภาพถ่ายหลาย ๆ
ภาพทีม่ คี วามต่อเนือ่ งในการกระท�ำ มาเปิดเรียงกันทีละภาพอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดภาพเคลือ่ นไหว
ด้วยการรับรู้ของสายตา
แอนิเมชันในยุคแรกๆ เริ่มต้นด้วยการวาดทีละภาพในกระดาษซึ่งต้องวาดภาพเป็นจ�ำนวน
มากเพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวในแต่ละนาที (ภาพยนตร์ 1 วินาทีใช้ภาพจ�ำนวน 24 เฟรม) ในภาย
หลังได้มีการน�ำแผ่นเซลลูลอยด์ ใสมาใช้ท�ำให้ศิลปินสามารถวาดภาพตัวละครที่เคลื่อนไหวซ้อน
บนภาพฉากหลัง โดยไม่ต้องวาดฉากหลังซ�้ำๆ กันทุกภาพ เป็นสิ่งที่ท�ำให้การผลิตผลงานด้าน
แอนิเมชันท�ำได้รวดเร็วขึ้นมาก
หลังจากนัน้ แอนิเมชันได้รบั การพัฒนาเรือ่ ยมาจนถึงยุคของการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ต่าง ๆ เข้ามาช่วยจนสามารถสร้างภาพลักษณะ 3 มิติ ที่ให้ความรู้สึกสมจริงสมจังได้ในปัจจุบัน

ผู้มีบทบาทส�ำคัญในการผลิตงานแอนิเมชัน
- Georges Melies นักมายากล และนักสร้างภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศส เป็นผู้น�ำด้านการ
ใช้เทคนิคพิเศษ (special effects) ใหม่ ๆ ในการเล่าเรื่องในยุคต้น ๆ ของการสร้าง
ภาพยนตร์ ผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาคือ เรื่อง “A Trip to the Moon” (1902) เป็น
ภาพยนตร์ที่ผสมผสานศิลปะแนวเหนือจริงและแฟนตาซี เข้าด้วยกันจนได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟที่มีความส�ำคัญที่สุดในยุคบุกเบิก
บทที่ 1 การสร้างภาพ 3 มิติ
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“A Trip to the Moon” (1902) ของ Georges Melies

		 - Stuart Blackton สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง “Humorous phases of funny
			 faces” (1906) ใช้วิธีวาดภาพหน้าตัวการ์ตูนบนกระดานด�ำ  ถ่ายภาพ ลบภาพเดิม
เขียนภาพใหม่ แล้วถ่ายภาพท�ำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนได้ภาพยนตร์เรื่องนี้

ภาพ “Humorous phases of funny faces” ของ Stuart Blackton
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		 - Winsor McCay สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง “Gertie, The Trained Dinosaur”
			 (1914) ซึ่งใช้ภาพวาดจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งหมื่นภาพ นอกจากนั้น ยังเป็นภาพยนตร์
ที่ถูกออกแบบไว้ให้มีการสื่อสารกันระหว่าง Winsor McCay ที่อยู่นอกจอภาพยนตร์
กับไดโนเสาร์ที่อยู่ในภาพยนตร์ท�ำให้ผู้ชมตื่นเต้นในการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น
อย่างมาก (http://www.animazing.com/gallery, 2012)

“Gertie, The Trained Dinosaur” ของ Winsor McCay

		 - Walt Disney ส�ำหรับผู้สร้างภาพยนตร์คนนี้ ถือว่าเป็นผู้สร้างมิติใหม่ให้แก่วงการ
แอนิเมชันเป็นคนแรกด้วยการใส่เสียงอย่างเต็มระบบให้กับภาพยนตร์การ์ตูน ใน
ภาพยนตร์เรื่อง “Steamboat Willie” (1928) ซึ่งเป็นหนังขาวด�ำของวอลท์ดิสนีย์
เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของมิกกีเ้ มาส์และมินนีเ่ มาส์ ถึงแม้วา่ ทัง้ สองจะเคย
แสดงอยู่ในหนังทดลองเรือ่ งอืน่ มาก่อน ดนตรีในเรือ่ งนีป้ ระพันธ์โดย Wilfred Jackson
และ Bert Lewis (http://en.wikipedia.org/wiki/Steamboat_Willie, 2012)

“Steamboat Willie” (1928) ของ Walt Disney

บทที่ 1 การสร้างภาพ 3 มิติ
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ภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติของดิสนีย์มีมากมายและเป็นที่ประทับใจของผู้ชม ทั้งทาง
ด้านความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบเนื้อเรื่อง ตัวละคร และความเป็นธรรมชาติด้าน
การเคลือ่ นไหว การเคลือ่ นไหวในการ์ตูนของดิสนียน์ นั้ เลียนแบบมาจากการเคลือ่ นไหว
ของมนุษย์และสัตว์ ท�ำให้ภาพที่ออกมาดูสมจริงสมจัง นุ่มนวลสวยงาม เป็นต้นแบบ
ของการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันในยุคต่อ ๆ มา
ตัวอย่างภาพยนตร์แอนิเมชันคลาสสิค 2 มิติของดิสนีย์ ที่ได้รับความนิยมมากทั่วโลก ได้แก่
Snow White and the Seven Dwarfs (1938) สโนว์ไวท์กบั คนแคระทัง้ เจ็ด นับเป็นแอนิเมชัน
ภาษาอังกฤษเรือ่ งยาวเรือ่ งแรกทีป่ ระสบความส�ำเร็จเกินความคาดหมาย มีการใช้เทคนิค
การซ้อนภาพหลายเลเยอร์เพื่อให้เกิดมิติระยะใกล้ไกลขึ้นในภาพ

			 Pinocchio (1940) หุ่นไม้มีชีวิต ซึ่งจมูกจะยาวขึ้นเมื่อพูดโกหก
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Cinderella (1953) เรือ่ งของสาวใช้ที่ได้รบั พรจากนางฟ้าให้ได้รบั โอกาสไปร่วมงานเลีย้ งของ
		
เจ้าชาย แต่พอหลังเทีย่ งคืนพรที่ได้รบั จะหมดลง เธอรีบวิง่ กลับบ้านและได้ทำ� รองเท้าหล่น
ไว้ เจ้าชายได้น�ำรองเท้านั้นออกตามหาผู้สวมใส่ จนได้พบกัน

		 Sleeping Beauty (1959) เจ้าหญิงนิทรา เจ้าหญิงที่ถูกค�ำสาปให้หลับไป และจะตื่นขึ้น
มาได้ด้วยจุมพิตของเจ้าชาย

		 The Little Mermaid (1989) นางเงือกผู้ต้องการเป็นมนุษย์

บทที่ 1 การสร้างภาพ 3 มิติ
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		 Beauty and the Beast (1991) โฉมงามกับเจ้าชายอสูร ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์
สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแข่งกับภาพยนตร์คนแสดง

		 The Lion King (1994) เป็นภาพยนตร์ประเภทแอนิเมชันแบบดั้งเดิมที่ท�ำรายได้สูงสุด

บริษัทส�ำคัญผู้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ
1) Pixar - ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไป มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างงาน
และเป็นยุคของงานแอนิเมชัน 3 มิติ ในปี 1995 ดิสนีย์ ได้ร่วมกับบริษัท Pixar ผลิต
ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติเต็มรูปแบบ โดย Pixar เป็นผู้สร้าง และ  Disney เป็นผู้จัด
จ�ำหน่าย โดยภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องแรก คือ เรื่อง Toy Story ซึ่งภาพยนตร์
เรื่องนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญของงานแอนิเมชัน จากภาพ 2 มิติ มาสู่ภาพ 3 มิติ
Toy Story สามารถสร้างภาพได้สมจริงสมจังทั้งด้านพื้นผิวและแสงเงา
6
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ผลงานที่ส�ำคัญเรื่องอื่น ๆ ของ Pixar ได้แก่
		 A Bug’s Life (1998) เป็นการผจญภัยของมด
และเพื่อน ๆ แมลงที่ปกป้องถิ่นฐานและอาหาร
ของตนจากเหล่าตั๊กแตน

		 Toy Story 2 (1999) เรื่องราวของตุ๊กตาที่มีชีวิตเป็นภาคต่อของ Toy Story ที่ได้รับความ
นิยมอย่างมาก
บทที่ 1 การสร้างภาพ 3 มิติ
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		 Monsters,Inc.(2001) โรงงานสัตว์ประหลาด
ที่ออกไปเก็บเสียงร้องไห้ของเด็กเพื่อใช้เป็น
พลังงาน แต่สุดท้ายค้นพบว่า สิ่งที่มีพลังยิ่ง
กว่าเสียงร้องไห้ ก็คือ เสียงหัวเราะ ในเรื่องนี้
Pixar ได้ค้นพบเทคนิคในการท�ำขนให้กับ
ตัวละครได้อย่างสมจริงสมจัง

		
Finding Nemo (2003) พ่อปลา
ออกตามหาลูกปลาที่ถูกมนุษย์จับ
ตัวไป ได้รับรางวัลออสการ์สาขา
ภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยีย่ มและ
ยังสามารถท�ำเงินได้สูงสุด
		
Cars (2006) เป็นเรือ่ งทีน่ ำ� เอารถชนิดต่าง ๆ มาดัดแปลงให้เป็นตัวละครทีม่ ชี วี ติ Lightning
McQueen เป็นรถแข่งทีม่ คี วามทะนงตนท�ำให้ขาดเพือ่ นฝูง จนวันหนึง่ มีเหตุให้หลงทาง และ
ฝ่าฝืนขับรถเร็วเกินก�ำหนด จึงต้องท�ำหน้าทีร่ าดยางถนนให้เสร็จ ซึง่ ในช่วงเวลานีท้ ำ� ให้เขาได้
รูจ้ กั การใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ นื่ มิตรภาพจึงเกิดขึน้ และเป็นแรงผลักดันให้เขาตัดสินใจเปลีย่ น
แนวทางชีวิตใหม่
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หลังจากภาพยนตร์เรือ่ ง Cars บริษทั Disney ได้ทำ� การซือ้ กิจการบริษทั Pixar เพือ่ ให้ความนิยม
ในภาพยนตร์แอนิเมชันกลับมาเป็นของ Disney อีกครั้ง โดยแอนิเมชันเรื่องแรกหลังการ
ซื้อกิจการ คือ Ratatouille (www.personal.psu.edu, 2012)
		
Up (2009) เรื่องของชายชราที่เอาลูกโป่งผูกบ้าน
ของตนเอง เพื่อลอยไปในสถานที่ที่เคยใฝ่ฝันไว้กับ
ภรรยาผูล้ ว่ งลับ โดยมีผรู้ ว่ มผจญภัยคือ เด็กชายอายุ
8 ขวบ ที่ได้รบั เหรียญบ�ำเพ็ญประโยชน์มามากมาย
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ Pixar แสดงให้เห็นเรื่องราวของ
มิตรภาพต่างวัยได้อย่างลงตัว และสนุกสนาน
		
Toy Story 3 (2010) เหล่าของเล่นของแอนดีถ้ กู ส่งผิด
ทีไ่ ปยังสถานเลีย้ งเด็กทีม่ เี หล่าของเล่นทีด่ รุ า้ ยควบคุม
อยูท่ ำ� ให้วดู้ ดีต้ อ้ งเดือดร้อนเข้าไปช่วยเพือ่ น ๆ ออกมา
เรือ่ งนีท้ ำ� ให้เห็นพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการท�ำ
แอนิเมชันของ Pixar เทียบกับภาคก่อน ๆ ทัง้ ทางด้าน
พื้นผิวและรายละเอียดต่าง ๆ
		
Cars 2 (2011) ภาคนี  ้ pixar สร้างเรือ่ งราวให้มคี วามเข้มข้นตืน่ เต้น แนวแอ็คชัน่ สืบสวน
โดยเมเตอร์เพือ่ นของแม็คควีนได้รบั บทบาทส�ำคัญทีต่ อ้ งเข้าไปร่วมงานกับหน่วยสืบสวน
จนสามารถจับตัวคนร้ายได้ pixar แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ของตัวละครรถยนต์ ให้เหมือน
เป็นตัวละครที่มีชีวิตจริง ๆ
ไม่ใช่รถยนต์ธรรมดา และได้
เพิ่มฉากสถานที่ส�ำคัญของ
โลกมากมายซึง่ เป็นสนามแข่ง
Grandprix และทีเ่ กิดเหตุไป
พร้อม ๆ กัน

บทที่ 1 การสร้างภาพ 3 มิติ
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2) DreamWorks Animation SKG เกิดจากการรวมตัวของ Pacific Data Images (PDI)
ก่อตั้งโดย Carl Rosen dahl เมื่อปี 1980 และบริษัท DreamWorks ซึ่งก่อตั้งขึ้น เมื่อปี
1994 โดย Steven Spielberg ร่วมกับ Jeffrey Katzenberg ผู้ลาออกมาจากดิสนีย์ และ
David Geffen ผู้ร่วมงานกับ Katzenberg มานาน นับเป็นคู่แข่งที่ส�ำคัญที่สุดของ Pixar
		
แอนิเมชันของ DreamWorks ดูเป็นหนังที่มีเนื้อหาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าของ Pixar ผลงาน
ด้านแอนิเมชัน 3 มิติ ที่ส�ำคัญของ DreamWorks ได้แก่  
			Antz (1998) เป็นผลงานแอนิเมชัน 3 มิติ ชิ้นแรกของ DreamWorks ซึ่งสร้างเงิน
รายได้ให้กบั บริษทั อย่างมาก เป็นเรือ่ งราวของมดทีต่ อ่ สูเ้ พือ่ ความรักของตน แอนิเมชัน
เรื่องนี้ออกฉายก่อนเรื่อง A Bug’s Life ของ Pixar ที่ออกฉายในปีเดียวกัน และมี
ตัวเอกเป็นมดเช่นเดียวกัน

			Shrek (2001) เป็นภาพยนตร์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จอย่างมาก และได้รบั รางวัลออสการ์
สาขาภาพยนตร์แอนิเมชัน โดยชนะคู่แข่งเรื่อง Monsters, Inc.ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เข้าชิงในปีเดียวกัน Shrek เป็นเรือ่ งราวของสัตว์ประหลาดตัวเขียวซึง่ ได้พบกับเจ้าหญิง
มนุษย์รูปงาม ที่จริงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกัน
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			Kung Fu Panda (2008) เป็นเรื่องของโป
หมีแพนด้าธรรมดาที่ได้โอกาสฝึกวิชากังฟู
กลายมาเป็นจอมยุทธจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องต่อสู้
กับเสือดาวหิมะผู้โหดร้าย แอนิเมชันเรื่อง
นี้สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวของการ
ต่อสู้ได้เป็นอย่างดี ท�ำให้คนดูรู้สึกตื่นเต้น
พร้อมกับเห็นความน่ารักแบบซื่อ ๆ ของ
โปในเวลาเดียวกัน
3) Blue Sky เป็นอีกบริษัทที่ผลิตงานแอนิเมชัน
คุณภาพ Blue Sky ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ.1987 โดย Chris Wedge,
Carl Ludwig, Dr. Eugene Troubetzkoy,
Alison Brown, David Brown และ Michael
Ferraro ภาพยนตร์ที่โด่งดังและท�ำเงินรายได้
จ�ำนวนมากให้บริษัท ได้แก่  Ice Age (2002)
รวมถึงภาคต่อ ๆ มาด้วย เป็นเรือ่ งราวการผจญ
ภัยอันตืน่ เต้นและสนุกสนานของเพือ่ น ๆ สัตว์
ยุคน�้ำแข็ง เพื่อช่วยกันพาเด็กน้อยกลับบ้าน
นอกจากนัน้ ยังมีผลงานแอนิเมชันของหลายบริษทั
ที่ต่างทยอยกันผลิตผลงานแอนิเมชัน 3 มิติออก
มาเรื่อยๆ อันแสดงถึงพัฒนาการและความนิยม
ของผู้ชม ยกตัวอย่างเช่น  SquareSoft ผู้ผลิต
เรื่อง Final Fantasy : The Spirits Within, DNA
Productions ผู้ผลิตเรื่อง Jimmy Neutron,
และ Sony  Imageworks / Universal CGI ผูผ้ ลิต
เรื่อง The Polar Express เป็นต้น

บทที่ 1 การสร้างภาพ 3 มิติ
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งานสร้างภาพ 3 มิติ
ในปัจจุบันการสร้างงาน 3 มิติ มีความก้าวหน้ามาก อาศัยโปรแกรมการสร้างภาพ 3 มิติ
จนสามารถสร้างงานภาพเคลื่อนไหวที่สมจริงสมจัง มีมิติ พื้นผิว และแสงเงาตามความเป็นจริง
การสร้างภาพที่ใกล้เคียงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จึงมีความเป็นไปได้มากขึ้นทุกวัน
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่างาน 3 มิติได้เข้าไปมีบทบาทที่ส�ำคัญในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องสั้น
เนือ่ งจากความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 3 มิติ ท�ำให้การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเรือ่ งสัน้
สามารถท�ำได้ด้วยคนและคอมพิวเตอร์จ�ำนวนน้อย หรือแม้แต่คน ๆ เดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงเครื่องเดียวก็สามารถสร้างงานประเภทนี้ได้ ผู้เรียนจึงมีโอกาสมากขึ้นในการสร้างเรื่องจาก
จินตนาการออกมาเป็นผลงานศิลปะของตนเอง ตัวอย่างเช่น เรื่อง Between Bears (2010)
ของ Eran Hilleli หรือ Reach (2008) ของ Luke Randall

Between Bears (Vimeo.com)

Reach (3dm3.com)
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Broadcast
งาน 3 มิติสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อโทรทัศน์ หรือสื่ออื่น ๆ โดยใช้ประกอบ
กับงาน Motion Graphic เช่น การท�ำไตเติล (Title) รายการ การสร้างภาพโลโก้เคลื่อนไหว 3 มิติ
เป็นต้น การใช้ภาพ 3 มิติ ตั้งแต่การท�ำโมเดล การสร้างตัวละคร การสร้างภาพเคลื่อนไหว การ
สร้างภาพ Visual effects การจัดแสงเงามาช่วยในการท�ำสือ่ จึงท�ำให้เกิดภาพทีม่ คี วามหลากหลาย
และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น (Alias. 2002:3)

AXN Scifi (3d.csicso.com)

BBC News (motiondesign.wordpress.com)
บทที่ 1 การสร้างภาพ 3 มิติ
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เกม
ทุกวันนี้เกมได้รับการพัฒนามากขึ้น ทั้งตัวละคร พื้นผิว ฉาก แสงเงา ฯลฯ จากภาพ 2 มิติ
ที่ดูแบนในสมัยก่อน กลายเป็นภาพ 3 มิติที่มีการเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับความเป็นจริงทั้งท่าทาง
สรีระของตัวละคร และ timing ของการเคลื่อนไหวที่สมจริง

Gran Turismo 5 (nizaamgameart.blogspot.com)

ภาพยนตร์ (Feature Films)
เป็นงานที่ใช้ทมี งานและทุนค่อนข้างสูง ตัวอย่างของงานส่วนใหญ่จงึ เป็นงานของต่างประเทศ
เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Avatar อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ที่มีการน�ำเทคนิคภาพ 3 มิติ มาร่วมด้วย
ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโปรแกรม 3 มิติ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และรูปแบบของ
งานศิลปะที่เปลี่ยนไป

Avatar (filmzick.com)
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เทคนิคพิเศษ (Visual Effects)
โปรแกรม 3 มิติในปัจจุบนั สามารถสร้างภาพเทคนิคพิเศษได้งา่ ยขึน้ ท�ำให้งานในด้านนีก้ ำ� ลัง
ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในบริษัทใหญ่และเล็ก เนื่องจากภาพเทคนิคพิเศษสามารถเป็นส่วน
ประกอบในงานทุกประเภทที่กล่าวมา ตัวอย่างเทคนิคพิเศษ ได้แก่ การสร้างควันไฟ ระเบิด น�้ำ
ที่ก่อตัวเป็นรูป การสร้างตัวแสดงแทนในฉากที่นักแสดงจริงแทบไม่มีทางท�ำได้ เป็นต้น นอกจาก
ประโยชน์ในการสร้างภาพให้มคี วามสมจริงถึงเกินจริงแล้ว ผลพลอยได้กค็ อื การประหยัดต้นทุนใน
การสร้างและความปลอดภัยของทีมงาน

ภาพยนตร์เรื่อง 2012 (oknation.net)

ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ
ในปัจจุบนั มีภาพยนตร์แอนิเมชันเพิม่ ขึน้ อย่างมากมาย  เนือ่ งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านนี้มีเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนถึงกับมีรางวัลออสการ์ ให้กับ
ภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมในแต่ละปี มีภาพยนตร์แอนิเมชันหลายเรื่องเป็นที่ชื่นชอบของ
คนทุกวัยไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้น เช่น เรื่อง Toy Story, Cars, Monsters Inc., Shrek หรือ Final
Fantasy ซึ่งสามารถท�ำภาพเคลื่อนไหวกึ่ง Realistic ออกมาได้อย่างสมบูรณ์

ภาพ Final Fantasy

ภาพ ตัวละครของ Pixar
บทที่ 1 การสร้างภาพ 3 มิติ

15

ประเทศไทยเองก็มีการผลิตงานแอนิเมชัน 3 มิติออกมาแล้วในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร์โทรทัศน์ เช่น ปังปอนด์ ของบริษัทวิธิตาแอนิเมชัน ภาพยนตร์โฆษณา และได้มี
ภาพยนตร์แอนิเมชันเต็มรูปแบบทีฉ่ ายในโรงภาพยนตร์เป็นเรือ่ งแรก ได้แก่ ก้านกล้วย ของบริษทั
กันตนา และล่าสุดเรือ่ งยักษ์ งานร่วมทุนสร้างจาก สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล, บ้านอิทธิฤทธิ์
ซูเปอร์จิ๋ว และเวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ส

ก้านกล้วย

ยักษ์

นอกจากภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติแล้ว งาน 3 มิติ ยังมีประโยชน์ในการสร้างฉากหลังให้
กับภาพยนตร์แอนิเมชันที่มีตัวละครเป็น 2 มิติหลายเรื่อง เนื่องจากสามารถท�ำให้ภาพมีมิติความ
ลึกได้งา่ ยขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถเปลีย่ นมุมมองตามกล้องทีเ่ ปลีย่ นต�ำแหน่ง หรือเคลือ่ นที่ได้อกี ด้วย
ท�ำให้ประหยัดเวลาในการสร้างภาพหลาย ๆ ภาพ ถึงแม้ภาพ 2 มิติยังมีเสน่ห์ในลายเส้นอยู่มาก
ก็ตาม ตัวอย่างภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ ที่ใช้ฉากหลังเป็นภาพ 3 มิติ เช่น Prince of Egypt
ในฉากแข่งรถม้า จมูกของสฟิงส์ที่หล่นลงมาเป็น 3 มิติ เป็นต้น

Prince of Egypt
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งาน 3 มิติในปัจจุบันยังใช้สร้างงาน Special Effect กันอย่างแพร่หลาย ในภาพยนตร์เรื่อง
หนึง่ ๆ จะมีการใช้ CG หลายร้อยหลายพันช็อต ทัง้ ใช้ในการสร้างตัวละครทีม่ าจากจินตนาการ เช่น
สร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละครในฉากที่มีการเคลื่อนไหวยาก ๆ ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าใช้คน
แสดงธรรมดา เช่น การห้อยโหน ปีนป่ายของสไปเดอร์แมน และการสร้าง Effects หลาย ๆ ชนิด
เช่น ระเบิด ควัน ลมพายุ แผ่นดินไหว ตึกถล่ม ยานอวกาศบินไล่ล่ากัน รวมทั้งการ Composite
ภาพ CG กับ Live Action ท�ำให้ผู้ผลิตสามารถสร้างภาพในจินตนาการให้เกิดเป็นภาพที่ไม่เคย
เห็นมาก่อนได้อย่างลงตัว ตัวอย่างภาพยนตร์เหล่านี้มีมากมาย เช่น  Avengers, Avatar, Harry
Potter, The Lord of the Ring, Spiderman, Star Wars เป็นต้น

ตัวอย่างการสร้างภาพ 3 มิติ
การสร้างภาพ 3 มิติ โดยเริ่มจากรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย ๆ เช่น ทรงกลม ทรงกระบอก
เป็นต้น และเพิ่มรายละเอียดโดยใช้ความหลากหลายของพื้นผิว ดังตัวอย่างภาพด้านล่างเป็นรูป
ทรงสี่เหลี่ยมมนท�ำซ�้ำมากขึ้น (Repetition) วางต�ำแหน่งสูงต�่ำต่าง ๆ กัน และเพิ่มรายละเอียด
โดยใช้สีและตัวเลขรหัสสี ท�ำให้ภาพมีมิติและน่าสนใจ

ภาพของ Richard Minh Le

ตั ว อย่ า งต่ อ ไปเป็ น ภาพแนวสถาปั ต ยกรรม
โดยใช้เส้นสายที่เรียบง่ายของโครงสร้างน�ำสายตา
เข้าไปยังจุดสนใจของภาพ โดยจุดสนใจของภาพ
อาจเป็ นวั ต ถุ หรื อ องค์ ป ระกอบอย่ า งอื่ น เช่ น
แสงสว่างที่ปลายทาง เป็นต้น
ภาพ Interior ของ Alex York (CGtalk.com)
บทที่ 1 การสร้างภาพ 3 มิติ
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ตัวอย่างต่อไป เป็นวิธีการเปลี่ยนรูปร่างของ
กรอบภาพ โดยอาศัย Foreground ที่มีรูปอิสระ เช่น
หน้าผา หรือใช้ Foreground รูปเรขาคณิต เช่น บาน
ประตูมาบังส่วนหนึง่ ของหน้ากล้อง จะท�ำให้สามารถ
เปลี่ยนสัดส่วนของภาพได้

ภาพ foreground ที่มีรูปทรงอิสระ (CGtalk.com)

ตัวอย่างต่อไปเป็นภาพภายในห้องที่มีคนอาศัยอยู่มักไม่ค่อยจะเรียบร้อยไปหมดทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นความรกของห้อง เช่น ผ้าที่ยับ ของวางไม่เป็นระเบียบบ้าง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ท�ำให้ห้องดูมีชีวิต เป็นการบ่งบอกว่าห้องนั้นมีคนอาศัยอยู่

ภาพห้องนอนจากเรื่อง Monsters Inc.

18

3D MAYA

กิจกรรมและค�ำถาม บทที่ 1
กิจกรรม
- ให้บอกชื่อภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ มาคนละ 1 เรื่อง เขียนเรื่องย่อ และบอกลักษณะ
บุคลิกของตัวละครเอกของแต่ละเรือ่ งว่ามีลกั ษณะเด่นอย่างไร มีทา่ ทาง หรือค�ำพูดอะไร
ที่เขาใช้เป็นประจ�ำ
- ให้บอกชือ่ บริษทั ทีส่ ร้างภาพยนตร์แอนิเมชันทีม่ ชี อื่ เสียง และบอกชือ่ ภาพยนตร์แอนิเมชัน
เรื่องดังของบริษัทนั้น ๆ
ค�ำถาม
1. จงอธิบายความหมายของแอนิเมชัน
		
.............................................................................................................................
		
.............................................................................................................................
		
.............................................................................................................................
2. การท�ำภาพยนตร์ความยาว 1 วินาที ต้องใช้ภาพเรียงต่อเนื่องกันจ�ำนวนกี่เฟรม
		
.............................................................................................................................
3. Georges Melies คือใคร และผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เขาคือเรื่องใด
		
.............................................................................................................................
		
.............................................................................................................................
		
.............................................................................................................................
4. ภาพยนตร์แอนิเมชันเรือ่ งใด ทีม่ กี ารใส่เสียงอย่างเต็มระบบเป็นเรือ่ งแรก และใครเป็นผูส้ ร้าง
		
.............................................................................................................................
		
.............................................................................................................................
5. ในปี 1995 ดิสนีย์ได้ร่วมกับใคร ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติเต็มรูปแบบ
		
.............................................................................................................................
6. ความรู้ด้านแอนิเมชัน 3 มิติ สามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ในการท�ำงานด้านใดได้บ้าง
		
.............................................................................................................................
		
.............................................................................................................................
บทที่ 1 การสร้างภาพ 3 มิติ
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