
แอนิเมชันเป็นศาสตร์แห่งศิลปะที่มนุษย์คิดสร้างสรรค์ขึ้นซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานมา

นับพันปีแล้ว  และยังคงมีพัฒนาการสร้างศิลปะแอนิเมชันมาอย่างต่อเนื่องจน

ปัจจุบัน 

แอนิเมชัน  (Animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่ง

หลายๆ ภาพด้วยความเร็วสูง คำว่า Animation สะกดเป็นภาษาไทยคือ แอนิเมชัน  (ตาม

หลักการใช้คำทับศัพท์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ไม่ใช้วรรณยุกต์ใน  

การสะกด) แอนิเมชันเป็นกระบวนการสร้างภาพนิ่งให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวได้อย่างมี  

ชีวิตชีวาซึ่งสามารถทำได้หลายเทคนิคไม่จำกัดว่าต้องทำด้วยคอมพิวเตอร์เสมอไป ซึ่ง  

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพแอนิเมชันส่วนใหญ่  ได้จำแนกเทคนิคการทำงานของแอนิเมชัน

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. แอนเิมชนัแบบดัง้เดมิ (Traditional Animation) เปน็กระบวนการสรา้งสรรค ์ 

แอนิเมชันในยุคเริ่มแรกโดยที่ไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง  เช่น การวาดเส้น  

(Drawing) การระบายสีจริงบนกระดาษ (Painting) แอนิเมชันแบบเซลลูลอยด์ หรือแผ่น

ใส (Cels Animation) การปั้นดินน้ำมัน  (Clay Animation) การตัดกระดาษ (Paper Cut-

Joint Cut) ฯลฯ 

 

บทที่ 
C H A P T E R 

11ประวัติศาสตร์แอนิเมชัน
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แอนิเมชัน เทคนิคการวาดเส้น โดย นางสาวสิรินดา เลิศวัฒนา 

 

 

แอนิเมชัน เทคนิคการระบายสีไม้ โดยนายคงไคย ตันอนุชิตติกุล 

 

 

แอนิเมชัน เทคนิคการวาดบนแผ่นเซลลูลอยด์ (Cels Animation) เรื่อง รันม่า1/2 

โดย Toei Animation (http://perfectedition.yuku.com/topic/4566#.T59E5qsth-Q) 
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ผลงานแอนิเมชัน เทคนิค

การปั้นดินน้ำมัน ของ Wallace &  

Gromit จากภาพยนตรแ์อนเิมชนั  เรื่อง  

The Curse of the Were-Rabbit  

ใช้วิธีการนำดินน้ำมันมาปั้นให้เป็น  

ตัวละคร  โดยมีโครงลวดอยู่ด้านใน  

เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการ

ขยับหุ่นหรือเปลี่ยนย้ายตำแหน่งของ

ตัวละคร และใช้กล้องถ่ายแบบทีละ

ภาพ จัดเป็นส่วนหนึ่งของงานแบบ  

Stop Motion 

แอนิเมชัน เทคนิค การตัดกระดาษ (Paper Cut Animation) ใช้วิธีการตัดกระดาษให้เป็น  

รูปร่างตัวละคร สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการพับหรือเปลี่ยนย้ายตำแหน่งของตัวละคร และใช้กล้องถ่าย

แบบทีละภาพ จัดเป็นส่วนหนึ่งของงานแบบ Stop Motion 
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แอนิเมชัน เทคนิค Stop  

Motion โดยใช้คนแสดง เป็นวิธีการ

ถ่ายภาพให้ตัวนักแสดงจัดท่าโพสต์

ก่อน จึงใช้กล้องบันทึกภาพไปทีละ

ภาพ ซึ่ งนักแสดงจะค่อยๆ  ขยับ

ร่างกายทีละส่วน เมื่อนำภาพนิ่ง ที่

ถ่ายเป็นภาพต่อเนื่อง นำมาจัดลำดับ

เรียงกันและไปตัดต่อสามารถสร้าง

เป็นงานแอนิเมชันได้ 

 

ผลงานแอนิเมชัน  เทคนิคการใช้ทราย  

(Sand Animation) เป็นอีกเทคนิคของภาพยนตร์

แบบ Stop Motion ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายใน

ยุโรป โดยใช้ทรายเป็นสื่อในการถ่ายทอด โดยกวาด

ทรายใหเ้ปน็รปูรา่งตามจนิตนาการ และคอ่ยๆ  กวาด

เม็ดทรายให้มีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และใช้

กล้องถ่ายทีละภาพ 

 

งาน Stop Motion แบบคนแสดง โดย นางสาวนันทวรรณ พรชัยจันทร์เพ็ญ 
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2. ดจิทิลัแอนเิมชนั, คอมพวิเตอรแ์อนเิมชนั  (Digital Animation, Computer  

Animation)  เป็นกระบวนการผลิตงานภาพเคลื่อนไหวด้วยระบบดจิิทลั โดยใช้คอมพิวเตอร ์ 

เป็นอุปกรณ์หลักในการทำงาน ตั้งแต่การวาด, การระบายสี, การปั้นโมเดล, การแอนิเมท  

สร้างภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการตัดต่อออกมาเป็นไฟล์ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์  โดยมีทั้ง  

แอนิเมชันแบบ 2-3 มิติ   

 
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง Summoner  

Master  โครงการศิลปนิพนธ์ของ นายสินาด  

จารุอรรถจนภัทร นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต (2546) ได้รับรางวัล  

สิ่งประดิษฐ์ดีเด่น จากสำนักมาตรฐานวิชาการ

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

แอนิเมชัน 3 มิติ  โครงการศิลปนิพนธ์

ของนายเสนีย์ วุฒิคำภิระแปง นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต (2552) ได้รับ

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น จากสำนักมาตรฐานวิชาการ

มหาวิทยาลัยรังสิต และรางวัลชนะเลิศการประกวด

แอนิเมชัน จาก Bangkok Computer Graphic 

 

แอนิ เ มชั นแบบงานวิ ช วล เอฟ เฟค  

(Animation VFX-Visual Effect) โดย นายกฤษณ์  

ปานเสน่ห์ 

 

 

ปัจจุบันงานแอนิเมชันที่มีการผลิต

ร่วมกับงานวิชวลเอฟเฟคจำนวนมาก  จน

แทบจะแยกไม่ออก  งานวิชวลเอฟเฟค คือ

งานสร้างภาพยนตร์ด้วยเทคนิคพิเศษให้มี
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ความสมจริงมากที่สุด  ที่พบเห็นได้ชัดเจน  เช่น  การใช้ภาพ  3D ตัดต่อผสมผสานกับ

ภาพถ่ายจริง หรือเป็นภาพจำลองที่สร้างขึ้นจนเสมือนจริงทั้งหมด 

 

ได้มีการค้นพบภาพเขียนในลักษณะแอนิเมชัน คือ  เป็นภาพที่เขียนเหตุการณ์  

ที่มีความต่อเนื่อง  ในอดีตมีตัวอย่าง  ชามดินในประเทศอิหร่านใน Shahr  -  i  Sokhta  

สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 5,200 ปี ทำให้เห็นว่าศิลปินมีความตั้งใจที่จะเล่าเรื่องโดย

ถ่ายทอดออกมาจนเป็นลำดับภาพ จากภาพตัวอย่างคือ แพะที่กำลังวิ่ง กระโดด 

 

งานแอนิ เมชันที่ ใช้การ

แคปเจอร์ภาพจากนักแสดงโดย

ผ่านจุดเซ็นเซอร์ที่ติดตามร่างกาย

ขอ งนั กแสดง   เ รี ย ก ว่ า   โ มชั น

แคปเจอร์  (Motion Capture)  ซึ่ง

เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับงาน

แอนิเมชันที่ต้องการความรวดเร็ว

และมีความสมจริง  เช่น การสร้าง

แอนิเมชันในเกมคอมพิวเตอร์ 

ภาพสาธิตการใช้โมชันแคปเจอร์ โดย ผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล และ อ.สุทัศน์ ปาละมะ 

 

 

หมายเหตุ:  คำแปลความหมายของคำว่า Animation ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ

พจนานุกรมคำใหม่  เล่ม  2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หน้าที่  144 หมวดอักษร อ กลับ

สะกดว่า  “แอนิเมชั่น” และให้ความหมายไว้ว่า ภาพยนตร์การ์ตูนที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้าง

ภาพ เช่น ก้านกล้วย ทำให้โลกรู้ว่าฝีมือแอนิเมชั่นคนไทยไม่ธรรมดา 

จากคำแปลจากพจนานุกรมฉบับนี้  ถือว่าให้นิยามของคำว่า Animation ยังไม่

ถูกต้องครอบคลุมทั้งหมด  เพราะ Animation  เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ไม่จำกัด

เทคนิค และไม่จำเป็นต้องเป็นการ์ตูนเสมอไป 

 

 

ความเป็นมาของภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
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แอนิเมชันถือกำเนิดขึ้นมาจากหลักการเรื่องภาพติดตา  โดยเมื่อเห็นภาพนิ่ง  

ภาพหนึ่งก็จะเกิดการจดจำและเข้าใจว่าภาพนั้นๆ  คืออะไรแล้วเมื่อลองนำเอาภาพนิ่ง

หลายๆ  ภาพมาเล่นติดต่อกันด้วยความเร็วอย่างเช่น 25 ภาพต่อ 1 วินาที จะรู้สึกได้ว่า

กำลังเห็นภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชันจึงถือกำเนิดมาจากจุดนี้นั่นเอง โดยผู้ที่ทำการทดลอง

เพื่อพิสูจน์ให้เห็นกันก็คือ นายแพทย์ชาวอังกฤษชื่อ  John Ayrton Paris    ในศตวรรษ  

ที่  19 นับเป็นยุคบุกเบิกวงการภาพยนตร์  โดยเขาได้ทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆเป็นแผ่นวงกลม

แบนๆ  เหมือนกระดาษ ด้านหนึ่งวาดรูปนก อีกด้านวาดรูปกรงนกเปล่าๆ แล้วติดกับแกน

ไม้หรือเชือก เมื่อหมุนด้วยความเร็วก็จะเกิดเป็นภาพนกอยู่ในกรง เรียกว่า Thaumatrope 

 

 

หลักฐานการเขียนภาพเคลื่อนไหวของมนุษย์อีกชิ้น พบว่าเป็นภาพจิตรกรรม  

ฝาผนังอียิปต์โบราณในห้องฝังพระศพฟาโรห์ซึ่งมีอายุราวนับ 4 พันปี  เป็นการเขียนภาพ

นักมวยปล้ำที่กำลังแสดงท่าเคลื่อนไหวแบบภาพต่อภาพ เพื่อเล่าลำดับเหตุการณ์ในเรื่อง 
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ภาพตัวอย่าง Thaumatrope 

 

นายแพทย์ชาวอังกฤษชื่อ John Ayrton Paris 

 

งานแอนิเมชันได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างจริงจังเมื่อนักวิทยาศาสตร์ชื่อโธมัส อันวา  

เอดิสัน  (Thomas Alva Edison) ประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายได้ พร้อมๆ

กับบริษัทอีสท์แมนได้ปรับปรุงคุณภาพของฟิล์ม ภาพยนตร์จึงถือกำเนิดขึ้นมา  จนถึง

ศตวรรษที่ 20 การพัฒนาเทคนิคทางภาพยนตร์ได้แบ่งการถ่ายทำออกเป็น 2 แนวทาง คือ 

1. การสร้างภาพยนตร์ที่อาศัยตัวแสดง ฉาก และกล้องบันทึกภาพที่เคลื่อนที่ไป

ได้ จนพัฒนากลายเป็นการแสดงที่เป็นไปตามธรรมชาติ และใช้กล้องบันทึกภาพไปอย่าง

ต่อเนื่อง หรือเรียกว่า ไลฟ์ แอ็กชัน ซีนีม่า  (Life Action Cinema)   
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2. การสร้างภาพยนตร์อีกแนวทางหนึ่งจะอาศัยการวาด ฉาก และกล้องที่ตั้งอยู่

กับที่เพื่อบันทึกภาพทีละภาพ จนกลายเป็นการพัฒนาของภาพยนตร์แอนิเมชันในปัจจุบัน

หลังจากนั้นการสร้างแอนิเมชันก็ได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด โดยแบ่งตามวิธีการสร้าง

ผลงานเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

(1) แอนิเมชันแบบดั้งเดิม  (Traditional Animation)  ได้แก่ แอนิเมชัน 2 มิติ ที่

วาดด้วยมือ และ ระบายสีลงในแผ่นเซลลูลอยด์  (Cels Animation) คัท-เอาท์ แอนิเมชัน  

(cut-out animation) ที่เป็นการตัดกระดาษให้เป็นรูปร่างต่างๆ หรือ สต็อปโมชั่น  (Stop  

Motion) ที่สร้างจากวัสดุต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา   

 
 

วอลท์ ดีสนีย์ (Walt Disney)  

กำลังร่างภาพบนกระดาษเพื่อนำไประบาย

สีต่อในแผ่นเซลลูลอยด์ 

 

   
ภาพมิกกี้เม้าส์บน 

แผ่นเซลลูลอยด์ในยุคแรก 

 

(2) คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน  (Computer Animation) ที่เกิดจากการสร้างด้วย

ระบบดิจิทัลทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน  เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยเครื่องมือที่สร้างจากซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยใน

การสร้าง ดัดแปลง และให้แสง-เงาภาพ ตลอดจนการบันทึกประมวลผลการเคลื่อนไหว

ต่างๆ  โดยเครื่องมือที่ว่าประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นจากระเบียบวิธี  ขั้น

ตอนวิธี หลักการ หรือ การคำนวณต่างๆ   
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โฉมงามและเจ้าชายอสูร (Beauty  

and the Beast) นับเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน

เรื่องแรกของวอลท์ ดีสนีย์ ที่นำเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้าง CG. ทำให้วงการ

แอนิเมชันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

 
 
 
 

 
ทอย สตอรี่ (Toy Story) นับเป็น

ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ (3D Animation)  

เรื่องแรกของโลกโดยบริษัท Pixar 

 

สรุปได้ว่า ที่มาของภาพเคลื่อนไหว  (Animation) คือการแสดงภาพนิ่ง 2 มิติ 3  

มิติ หลายๆ ภาพเรียงต่อเนื่องกันและฉายภาพอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ

ลวงตาเรียกอีกอย่างว่า ปรากฏการณ์ภาพติดตา (Persistent of Eyes หรือ Persistent of  

Vision) คอื โดยปกตคิวามสามารถในการมองเหน็ของมนษุย ์ เมือ่มกีารเพง่มองเหน็ภาพใด 

ภาพหนึ่ง  เป็นเวลาชั่วครู่ แต่หากภาพนั้นเกิดหายไปทันที สายตาของมนุษย์จะยังเก็บภาพ

ไว้ที่เรตินา  เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ราว 1/15 วินาที 

ปรากฏการณน์ีจ้ะทำใหค้นเรามองภาพนิง่กลายเปน็ภาพเคลือ่นไหวได ้ภาพยนตร ์ 

หรือ ภาพวีดีโอก็ใช้หลักการนี้ในกระบวนการผลิตเช่นเดียวกัน 

 

ภาพหน้าปกหนังสือ Encyclophedia of Animation Basics 
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จากภาพสุนัขจิ้งจอกที่มีท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและมองอย่าง

รวดเร็วก็จะสามารถเห็นลักษณะการเคลื่อนไหวโดยคร่าวๆ ได้ 

สมุดฟลิบหรือสมุดกรีด  (Flipbook) คือภาพเคลื่อนไหวที่สร้างได้ง่ายโดยวาด  

ทีละภาพและนำมาเย็บติดกันเป็นเล่ม สามารถเล่าเรื่องสั้นๆ ได้  โดยการเรียงภาพแรกไว้

ทา้ยสดุ การทำสมดุดดีนบัเปน็พืน้ฐานการวาดภาพเคลือ่นไหวแบบงา่ยทีส่ดุ นกัแอนเิมเตอร ์

จะตรวจสอบการเคลื่อนไหวภาพวาด โดยทำการฟลิบกระดาษ หรือดีดกระดาษอย่างต่อ

เนื่องเพื่อให้เห็นภาพเคลื่อนไหว ว่ามีส่วนใดที่ขาดตกบกพร่อง  เมื่อพบจะแก้ไขก่อนที่จะนำ

ไปลงสีจริงต่อไป 

หลักการของสมุดกรีด คือ การนำทฤษฎีภาพติดตามาใช้ ซึ่งสามารถเรียนรู้หลัก

การนี้ได้จากการทำสมุดกรีด  เป็นการวาดภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย ลงในกระดาษแผ่น

เล็กๆ ประมาณ 4x6 นิ้ว แล้วนำภาพที่วาดทั้งหมดมาเรียงต่อกันเป็นเล่ม การสร้างสมุด

กรีดนี้เป็นการศึกษาทดลองการสร้างภาพเคลื่อนไหวในขั้นพื้นฐานก่อนที่จะนำไปประยุกต์  

เช่น การศึกษาการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต  เช่น คน สัตว์ 

เมื่อเปิดภาพด้วยความเร็วโดยการกรีดสมุด จะทำให้เห็นว่า ภาพนิ่งทุกภาพที่

วาดนั้น  เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวได้  โดยส่วนใหญ่กระดาษที่ใช้ทำสมุดกรีดควรเป็น

กระดาษ 100 ปอนด์  เพื่อความคงทนในการเก็บรักษา 

J. Stuart Blackton  เป็นนักสร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกันคนแรกที่ใช้เทคนิคถ่าย

ทำและหยุดแบบใช้มือวาด  เขาเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดนี้ในศตวรรษที่  20  โดยได้เปิดเผย

ลิขสิทธิ์งานแรกในปี  1900 และสร้างภาพยนตร์  Enchanted Drawing  (1900) และ  

Funny  faces (1906) ด้วยเทคนิคคือถ่ายภาพและหยุด 

Blackton ได้รับการอ้างอิงอย่างสม่ำเสมอว่าเป็นแอนิเมเตอร์คนแรก 

 

J. Stuart Blackton ชาวอเมริกันกับผลงานแอนิเมชัน เทคนิควาดมือบนแผ่นฟิล์ม 
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ต่อมาศิลปินอื่นๆ  อีกจำนวนมากเริ่มทดลองสร้างภาพเคลื่อนไหว ศิลปินคน

สำคัญ ได้แก่ Winsor McCay  นักเขียนการ์ตูนในหนังสือพิมพ์ที่ประสบความสำเร็จ  ได้

สร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีรายละเอียดที่มากขึ้นและใช้ทีมงานศิลปินที่มีความอุตสาหะใส่ใจ

ในรายละเอียดแต่ละกรอบจะถูกวาดบนกระดาษที่ต้องใช้ความแม่นยำแบบแผ่นต่อแผ่น  

โดยเฉพาะพืน้หลงัและตวัอกัษรทีจ่ะวาดซำ้เปน็ภาพเคลือ่นไหว แอนเิมชนัในชว่งนัน้สว่นใหญ ่

เป็นของ McCay  เช่น Little Nemo  (1911), Gertie Dinosaur  (1914) และ  Lusitania  

(1918)   

 

Winsor McCay ผู้ริเริ่มการทำงานแอนิ-  

เมชันแบบเป็นสตูดิโอทีมงาน เพราะแอนิเมชันหาก

ทำด้วยตัวคนเดียวจะสำเร็จได้ยาก 

 

Winsor McCay หากต้อง

ทำงานแอนิเมชันเพียงลำพัง ต้อง

รับภาระอย่างหนักในการเขียนภาพ

เคลื่อนไหวเป็นจำนวนมาก 
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 Gertie Dinosaur (1914) ผลงาน

แอนิเมชันเรื่องสั้นที่มีความยาวประมาณ 12  

นาที ซึ่งสร้างชื่อให้กับ Winsor McCay 

 

 

 

การผลิตภาพเคลื่อนไหว ก่อให้

เกิดอุตสาหกรรมแอนิเมชันของโลกในช่วง  

ค.ศ.  1910  ภาพยนตร์แอนิเมชันแบบ

การ์ตูนสั้นมีการผลิตเพื่อจัดฉายในโรง

ภาพยนตร์ช่วงต้นก่อนภาพยนตร์จะฉาย  

ผู้ผลิตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ  

John Randolph Bray 

 

John Randolph Bray 

 

การลอกภาพโดยเขียนเป็นลายเส้นจาก

ฟิล์มทีละภาพ เพื่อสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว เรียก  

ว่า การสร้างภาพเคลื่อนไหวเทคนิค  โรโตสโคป  

(Rotoscope) 
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ผลงานแอนิเมชันของ นายฉัตรชัย ฤกษ์แสนสุข 

 

ตัวอย่างของภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนไหวม้าที่ใช้เทคนิคแบบโรโตสโคป  

(Rotoscope) คือ การถ่ายภาพม้าจริงที่กำลังวิ่ง  เป็นภาพนิ่งหลายๆภาพ และนำมาคัด

ลอก วาดใหม่ตามทีละภาพ ทำให้ได้การเคลื่อนไหวที่มีความสมจริงที่สุด   

ภาพเคลื่อนไหวแบบมือวาดเป็นกระบวนการที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว

มากที่สุดของศตวรรษที่  20 แต่ละเฟรมของภาพยนตร์เคลื่อนไหวแบบดั้งเดิม  เป็นภาพ

วาดที่วาดบนกระดาษก่อนเพื่อสร้างภาพลวงตาของแอนิเมชัน  โดยแต่ละภาพจะมีการ

เปลี่ยนแปลงจากภาพที่วาดไปก่อนหน้านี้ แอนิเมเตอร์จะทำการวาดเส้นลงบนแผ่นใสที่

เรียกว่า  เซลลูลอยด์ หรือเรียกสั้นๆว่า แผ่นเซลล์  (Cels) และระบายสีสันลงไป  เพื่อนำไป

ประกอบกับฉากหลังที่ลงสีไว้เรียบร้อยแล้ว  จากนั้นก็จะถ่ายทำแบบภาพต่อภาพด้วย

เครื่องถ่ายทำที่เรียกว่า Rostrum camera 
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Rostrum camera คือเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทำแอนิเมชันแบบภาพต่อภาพ คือติด

กล้องบันทึกภาพไว้ด้านบนและวางกระดาษหรือแผ่นใสไว้ที่ฐานด้านล่าง ทำการถ่ายทีละ

ภาพ โดยเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆ 
 

ผลงานแผ่นเซลลูลอยด์ของวอล์ท ดีสนีย์ เรื่องเจ้าหญิงเงือกน้อย สังเกตเห็นได้ว่า ตัวละคร  

เจ้าหญิงจะวาดไม่ครบเต็มแผ่น เพราะแผ่นเซลลูลอยด์จะนิยมวาดให้เห็นเฉพาะส่วนที่ต้องการถ่ายเท่านั้น  

จึงไม่จำเป็นต้องวาดให้ครบทั้งหมด (ที่มา: Walt Disney Production Cels) 
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การวาดระบายสีบนแผ่นเซลลูลอยด์หรือแผ่นใส ใช้วิธีวาดเส้นด้านหน้าและพลิก

แผ่นใสกลับเพื่อระบายสี 

ด้านหลัง สีที่ใช้ระบายจะเป็นสีเฉพาะสำหรับระบายลงแผ่นเซลล์ แต่สามารถใช้

สีอะครีลิกทดแทนได้ การภาพวาดบนแผ่นเซลล์วางซ้อนบนภาพวาดฉากที่เตรียมไว้ และ

ทำการถ่ายภาพทีละภาพโดยจะเปลี่ยนเฉพาะตัวละครที่อยู่บนแผ่นเซลล์ ตัวละครมีการ

เคลื่อนไหว จึงเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆ โดยฉากอยู่กับที่ 
 

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันในยุค

ปัจจุบันที่ใช้การวาดเทคนิคแบบเซลล์แอนิเมชัน  

(Cles Animation)  เช่น Street Fighter,  

Pokemon 

 

Cels Animation 

จากเรื่อง โปเกมอน (Pokemon) 

 

อย่างไรก็ตาม การทำงานแบบ Cles Animation  ใช้ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า  

ระบบดจิทิลั และใชเ้วลาการทำทีย่าวนานกวา่ (ในบทตอ่ไปจะเปน็การสาธติตวัอยา่งการใช ้

เครื่องมือ, อุปกรณ์ในการเขียนภาพเคลื่อนไหวในเทคนิคต่างๆ รวมถึง Cels Animation) 

 



 
23 แอนิเมชันบทที่ ประวัติศาสตร์1

 กิจกรรมประจำบทที่ 1 
 

1. ใหผู้เ้รยีนทดลองเขยีนภาพเคลือ่นไหวอยา่งงา่ยบนกระดาษดว้ยลายเสน้ดนิสอ  

โดยทดลองลอกจากภาพถ่าย ที่ถ่ายต่อเนื่องให้เป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหว (ผู้สอนเตรียม

ไฟล์ภาพถ่าย ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือสามารถหาดาวน์โหลดได้จากเว็บภาพถ่ายที่มีอยู่

ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต) ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็น คน สัตว์ สิ่งของ 

 

  คำถามประจำบทที่ 1 
 

1. แอนิเมชัน คืออะไร แบ่งเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

2. แอนิเมชัน มีประวัติความเป็นมาอย่างไร 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

ภาพตัวอย่างการลอกลายเส้นภาพถ่ายนก ที่กำลังบิน 

ผลงานทดลองของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 


