
เร่ือง เทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหว 
  

 หัวขอน้ีจะกลาวถึงตัวอยางของเทคนิคที่ใชในการสรางแอนิเมช่ัน โดยเทคนิคเหลาน้ีจะทําใหการสรางแอนิเมช่ันมีความ

สวยงาม สมจริง และลดระยะเวลาในการสรางใหนอยลง 

 Onion Skin 

 เปนเทคนิคของเซลแอนิเมช่ัน โดยจะวาดภาพจําลองการเคลื่อนที่ของวัตถุอยางตอเน่ืองในแตละ เฟรมซอนกันทํ า

ใหมองเห็นลําดับในการแสดงภาพเคลื่อนไหวในแตละเฟรมได แอนิเมเตอรจะวาง ภาพในแตละเฟรมซอนทับเฟรมกอน

หนา ทําใหการเขียนภาพการเคลื่อนที่ทําไดงายขึ้น 

การเพิ่มเสียงใหกับงานแอนิเมช่ัน 

 เสียงเปนสวนประกอบสําคัญที่ชวยอธิบายลักษณะของการเคลื่อนไหวตางๆ รวมทั้งใชอธิบายความหมายเพิ่มเติมใหกับ

งานแอนิเมช่ันได เชน การใชเสียงลมและเสียงใบไมไหว เพื่อบอกถึงสภาพอากาศที่มีพายุ เปนตน แตการนําเสียงมาใชงาน 

จะตองปรับจังหวะเสียงการเลนเสียงใหเหมาะสมกับงานแอนิเมช่ันดวย 

 Flip Book 

 Flip Book เปนการแสดงที่วาดลงบนแตละหนาของสมุดทีละภาพเรียงกันไป โดยแตละหนาของ ส มุด จ ะถู ก เป ด

ตอเน่ืองกันอยางรวดเร็ว ทําใหมองเห็นเปนภาพเคลื่อนไหว 

 Rotoscope 

 เปนเทคนิคในการสรางแอนิเมช่ันในยุคแรก โดยแอนิเมเตอรจะใชเพื่อลอกลายเสนของวัตถุในแต ละเฟรมของแอนิ

เมช่ัน แลวนําไปสรางโครงรางที่เรียกวา Matte โดยลายเสนของวัตถุจะถูกแทน ดวยเสนในลักษณะตางๆ ทําใหไดภาพที่

แตกตางไปจากเดิม 

 Bluescreen,Greenscreen และ Chroma Key 

 เปนเทคนิคในการซอนภาพวิดีโอสองภาพเขาดวยกัน นิยมนําไปใชถายทําภาพยนตรและรายการ โ ท ร ทั ศ น ต า ง ๆ 

โดยจะถายภาพของตัวละคร (เชน ผูประกาศขาว) ฉากดานหลังที่เปนสีพื้น เชน สี เขียว (Greenscreen) หรือสีนํ้าเงิน 

Chroma Key ซ่ึงเปนเครื่องมือสําหรับแกไขส่ือแบบดิจิตอล โดย ใชสําหรับเลือกและตัดฉากที่ถูกถายไวดวยสีพื้นออก 

จากน้ันแทนที่ดวยภาพฉากจริง 

ตัวอยางการสรางแอนิเมช่ันอยางงาย 
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 หัวขอน้ีจะกลาวถึงการนําทฤษฏีของ Frank Thomas และ Ollie Johnston บางสวนมาประยุกตใชในการสรางแอนิ

เมช่ันใหดูสมจริง โดยนําหลักการในเรื่องของ Squash and Stretch, Slow-out, Arcs และ Timing มาใหเพื่อสรางแอนิเมช่ัน

ของลูกบอลที่เดงบนพื้น ซ่ึงมีลักษณะการเคลื่อนที่ ดังน้ี 

ขั้นตอนการสรางการเคลื่อนที่ใหกับลูกบอลจะเริ่มจากวาดเสนทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลกอนโดยจะวาดเสนทางการเคลื่อนที่เปน

วิถีโคงตามทฤษฏีเรื่อง Arcs ของ Frank Thomas และ Ollie Johnston ซ่ึงจะทําใหการเคลื่อนที่ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น  

 เม่ือวาดเสนทางการเคลื่อนที่แลว ขั้นตอไปจะกําหนดตําแหนงที่จะแสดงลูกบอล ซ่ึงจะนําทฤษฏี Timing , Slow-in และ 

Slow-out มาใช โดยจุดตกกระทบพื้นของลูกบอลในแตละจุดจะตองมีระยะเวลาเทากัน (Timing) นอกจากน้ียังตองนําเรื่อง 

Slow-in และ Slow-out มาพิจารณาดวย เม่ือลูกบอลเริ่มเคลื่อนที่ลงสูพื้นจะเปนชวง Slow-out ซ่ึงในตอนตนบอลจะมีความเร็ว

ไมมากนัก ทําใหเวนระยะหางในการแสดงภาพลูกบอลนอย (Spacing) แตเม่ือบอลใกลกระทบพื้นจะเวนระยะหางในการแสดง

ลูกบอลมากขึ้น เพื่อทําใหดูเหมือนวาบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้น หลังจากบอลกระทบพื้นแลวเดงขึ้นจะเขาสูชวง Slow-in ซ่ึงบอลจะมี

ความเร็วสูง ดังน้ัน จะตองเวนระยะหางในการแสดงลูกบอลมาก และเม่ือบอลใกลถึงจุดสูงสุด ความเร็วของลูกบอลจะคอยๆ

ลดลง สามารถกําหนดตําแหนงแสดงการเคลื่อนที่ของลูกบอลได  

 เม่ือกําหนดตําแหนงของลูกบอลไดแลว ใหวาดภาพของลูกบอลในตําแหนงสําคัญ ซ่ึงขั้นตอนน้ีเปนการกําหนด “คีย 

(Key)” ใหกับแอนิเมช่ัน โดย Key จะเปนภาพที่ใชอธิบายเรื่องราวสําคัญของแอนิเมช่ัน ในที่น้ีกําหนดให Key คือ จุดสูงสุดและ

จุดกระทบพื้น (จุดตํ่าสุด) ของลูกบอลน่ันเอง โดยจะนําทฤษฏีเรื่อง Squash และ Stretch มาพิจารณาเพื่อใหไดภาพลูกบอล

กระทบพื้นที่สมจริงมากขึ้น บอลที่กระทบพื้นจะตองแสดงการยุบตัว (Squash) และการกระทบพื้นของลูกบอลในครั้งถัดไปลูก

บอลจะยุบตัวนอยลง เน่ืองจากความเรงของลูกบอลนอยลงน่ันเอง สามารถแสดง Key ของลูกบอลได เม่ือวาดภาพลูกบอลลงบน

ตําแหนงที่เปน Key ของแอนิเมช่ันแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการวาดตําแหนงที่เหลือ ซ่ึงอยูระหวาง Key เรียกตําแหนงเหลาน้ีวา 

In-Between หรือ ทวีน (Tween) โดยการวาดจะตองใชทฤษฏีเรื่อง Squash และ Stretch มาพิจารณาเชนเดิม เม่ือวาดเสร็จ

แลวจะไดผลลัพธของแอนิเมช่ัน  

 

แอนิเมช่ัน 3 มิติ 

 ในอดีตแอนิเมช่ันจะมีลักษณะเปน 2 มิติ และอยูในรูปแบบของภาพยนตรการตูน โดยภาพในแตละเฟรมจะสรางดวย

วิธีการรางภาพแบบเซลแอนิเมช่ัน ซ่ึงวิธีดังกลาวนิยมนําไปใชกับการสรางแอนิเมช่ันบนเว็บไซตตางๆ เชนกัน โดยโปรแกรมที่ใชใน

การสรางแอนิเมช่ัน 2 มิติเพื่อแสดงผลบนเว็บไซตที่ไดรับความนิยมมากโปรแกรมหน่ึง คือ Adobe Flash เน่ืองจากมี

ความสามารถหลากหลาย ใชงานงาย จะไดผลลัพธที่มีความสวยงาม แตในปจจุบันแอนิเมช่ัน 3 มิติไดเขามามีบทบาทมากขึ้น

แมวาการสรางแอนิเมช่ัน 3 มิติจะมีความซับซอนมากกวา เน่ืองจากจะตองคํานวณการเปลี่ยนแปลงของวัตถุในลักษณะตางๆ 

มากมาย เชน ตําแหนง การหมุน ลักษณะของพื้นผิว ทิศทางของแสง และรูปทรง เปนตน แตในปจจุบันความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีทั้งดานซอฟตแวรและฮารดแวร ทําใหการสรางแอนิเมช่ัน 3 มิติทําไดสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการสรางแอนิเมช่ันแบบ 3 

มิติ มีองคประกอบตางๆ ดังน้ี 

1. Modeling คือ การออกแบบโครงสรางใหกับอ็อบเจ็กตในรูปแบบ 3 มิติ โดยอาศัยพื้นฐานแบบ 2 มิติ ซ่ึงแบงออกเปน 2 วิธี 

ไดแก Lofting และ Lathing 
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 Lofting เปนกระบวนการแปลงภาพ 2 มิติใหเปนภาพ 3 มิติ โดยการปรับรูปรางเพื่อสราง พื้นผิวใหกับอ็อบ

เจ็กตตามโครงสรางแบบ 3 มิติ 

 Lathing เปนวิธีการปรับเปลี่ยนรูปรางของอ็อบเจ็กตดวยการหมุนตามโครงสรางแบบ 3 มิติ  โดยคอมพิวเตอร

กราฟกจะสรางรูปรางของอ็อบเจ็กตดวยการวาดเสนลงบนพื้นที่วางตาม แกนระนาบหรือหมุนรอบแกนเพื่อสราง

พื้นผิวใหกับอ็อบเจก็ต ที่เรียกวา “Surface of  Revolution” จะไดเสนที่เกิดจากการหมุนเปนรอบวงกลม

รอบแกน 

2. Surface Texture เปนการสรางพื้นผิวและลวดลายใหกับอ็อบเจ็กต ซ่ึงคุณลักษณะของพื้นผิวมีอิทธิพลตอสีลวดลาย และ

การสะทอนของพื้นผิววัตถุ 

3. Lighting เปนขั้นตอนการเพิ่มความสวางและความมืดใหกับอ็อบเจ็กต เพื่อทําใหมองเห็นอ็อบเจ็กตที่อยูในฉากไดชัดเจนขึ้น

หรือนอยลง โดยสามารถกําหนดคุณสมบัติตางๆ ได เชน การกําหนดความเขมของแสง ทิศทาง ตําแหนง และสี เปนตน 

4. Camera เปนการกําหนดตําแหนงของอ็อบเจ็กตบนฉาก โดยระบบแอนิเมช่ันแบบ 3 มิติ จะใชเอฟเฟกตกลองที่สามารถ

เคลือ่นที่หรือหมุนไปยังตําแหนงตางๆได 2 ลักษณะ คือลักษณะมุมกวาง(Pan) และลักษณะหมุนรอบ (Orbit) รวมถึง

สามารถใชเอฟเฟกตกลองที่สามารถซูมและ ขยายอ็อบเจ็กตบนฉากได 

5. Animating คือ การกําหนดลักษณะการเคลื่อนไหวใหกับอ็อบเจ็กตในรูปแบบ 3 มิติ ในลักษณะคียเฟรม และ ทวีนน่ิงเพื่อ

สรางการเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงผลไดอยางตอเน่ืองเหมือนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

6. Rendering เปนกระบวนการประมวลผลขอมูลเพื่อสรางไฟลแอนิเมช่ัน โดยสามารถกําหนดชนิดของไฟลขนาดเฟรมและเฟรม

เรตไดภายในโปรแกรมสําหรับสรางแอนิเมช่ัน 

เอฟเฟกตพิเศษ (Special Effect) 

 เอฟเฟกตพิเศษ (Special Effect) เปนการเพิ่มเติมลักษณะพิเศษใหกับภาพดวยซอฟตแวร นิยมนํามาใชใน

อุสาหกรรมโทรทัศนและภาพยนตรแอนิเมช่ันแบบ 3 มิติ ประกอบดวยเอฟเฟกตพิเศษตางๆ ที่ทําใหการแสดงผลมีความเปน

ธรรมชาติมากขึ้น ดังน้ี 

 Atmospheric Effect เปนเอฟเฟกตสําหรับสรางบรรยากาศในรูปแบบตางๆ ใหกับฉาก เชน ฝน หิมะ หมอก และ 

เมฆ เปนตน โดยบรรยากาศที่กําหนดจะมีผลตอแสงเงาที่จะแสดงบนพื้นผิวของอ็อบเจ็กต นอกจากน้ีการใช 

Atmospheric Effect ยังสามารถกําหนดสีใหกับช้ันบรรยากาศได ตัวอยางเชน ฉากที่แสดงกลุมเมฆสีแดงจะตอง

กําหนดองคประกอบของสี RGB เปน (200,100,100) เม่ือหมอกในฉากเริ่มจางไป จะมองเห็นวัตถุที่อยูหลัง

หมอกไดชัดเจนขึ้น เปนตน 

 Particle System เปนเทคนิคที่ใชกับคอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic) สําหรับสรางเอฟเฟกตที่เปน

รายละเอียดของอนุภาคที่มีขนาดเล็ก ไดแก การระเบิด นํ้าตก ควัน กาซ ไอ และประกายไฟ โดยทั่วไปการ

กําหนดตําแหนงการเคลื่อนไหวในรูปแบบ 3 มิติของ Particle System จะถูกควบคุมโดย “Emitter” ซ่ึงสามารถ

กําหนดพารามิเตอรตางๆ ใหกับอนุภาคได ดังน้ี 

 Spawning Rate คือ จํานวนอนุภาคที่ถูกสรางขึ้นในหน่ึงหนวยเวลา 

 Velocity Vector คือ ความเร็วและทิศทางในการสรางอนุภาค 
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 Particle Lifetime คือ ระยะเวลาที่อนุภาคสามารถปรากฏกอนที่จะจางหายไป 

 Particle Color คือ การกําหนดสีใหกับอนุภาค 

 Particle Movement คือ การควบคุมการเคลื่อนที่ของอนุภาค 

การสราง Particle System สามารถแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก Simulation Stage และ Rendering Stage 

1. Simulation Stage เปนขั้นตอนการสรางอนุภาคใหมดวยการคํานวณหาจํานวนอนุภาคที่ถูกสรางขึ้นในหน่ึงหนวยเวลา 

ซ่ึงแตละอนุภาคจะถูกกําหนดตําแหนงและคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลกัฟสิกส ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงตําแหนงไดงายโดย

จะตองคํานึงถึงความสมจริงที่มีผลตอการเคลื่อนที่ของอนุภาค เชน แรงโนมถวง แรงเสียดทาง และกระแสลม เปนตน 

2. Rendering Stage เปนขั้นตอนการประมวลผลเพื่อใหไดผลลัพธตามที่กําหนดไว 

การใชมุมกลองในแอนิเมช่ัน 

การกําหนดมุมกลองที่ใชในการนําเสนองานแอนิเมช่ันถือเปนองคประกอบที่ควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยจะตองพิจารณา

วากลองอยาที่ตําแหนงใดและจะมองไปที่เปาหมายใด คอมพิวเตอรกราฟกจะเรียกมุมมองในการนําเสนอภาพวา Camera ซ่ึง

จะตองกําหนดพิกัดที่ใชแทนตําแหนงของกลอง และกําหนดเปาหมายที่สนใจ หรือ Center Of Interest (COI) โดยสามารถ

เปลี่ยน COI ไดดวยวิธีตางๆ เชน การกําหนดคา หรือการเลื่อนเมาส เปนตน 

ในงานแอนิเมช่ัน 3 มิติสามารถนํามุมกลองมาใชไดหลายรูปแบบ เชน หากตําแหนงของกลองคงที่แตใชวิธีการยายตําแหนงของ 

COI (คลายการหันศีรษะของมนุษย) เรียกการเปลี่ยนมุมกลองแบบน้ีวา “Pan” (รูปที่ 10.21) ถาเปนการเปลี่ยนตําแหนงของ

กลองแตคงความสนใจไปที่ COI เดิม เรียกมุมกลองแบบน้ีวา “Orbit” สวนการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของกลองและ COI ไป

พรอมๆกันจะเรียกวา “Track” เปนตน 

การมองเห็นภาพตางๆ ในทางคอมพิวเตอรกราฟกจะอยูในรูปแบบของรูปทรงสามเหลี่ยมที่กวาดเปนมุมคลายรูปทรงของ พิรามิด 

บางครั้งจึงเรียกวา Pyramid of Vision โดยพื้นที่การมองเห็นซ่ึงเปนรูปทรงพิรามิดจะเรียกวา Field of Vision (FOV) 

ซอฟตแวรสําหรับสรางแอนิเมช่ันแบบ 3 มิติ สามารถกําหนดคาเพื่อบอกระยะโฟกัสภายในพื้นที่ของ Fov ได เรียกคาดังกลาววา 

Depth of Field ซ่ึงใชกําหนดชวงของระยะโฟกัสภายในภาพ 

แนวคิดในการสรางแอนิเมช่ัน 

หัวขอน้ีจะกลาวถึงแนวคิดสําคัญในการพัฒนางานแอนิเมช่ัน ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการแสดงผล ความตองการทรัพยากร 

ระยะเวลาการประมวลผล และความสมจริงของงานแอนิเมช่ัน 

 Hierarchical Animation  

เม่ือตองการนําวัตถุที่มีโครงสรางซับซอนมาใชในงานแอนนิเมช่ัน อาจแบงวัตถุน้ันออกเปนสวนประกอบยอยในรูปแบบลําดับช้ัน 

(Hierarchy) ทําใหสามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงโครงสรางของวัตถุน้ันไดสะดวกยิ่งขึ้น โดยการสรางการเคลื่อนที่ใหกับวัตถุที่

อยูในรูปแบบของลําดับช้ัน จะมองวาทุกสวนประกอบเปนวัตถุช้ินเดียวเทาน้ัน 

จากรูปขางตน โหนดเกาอี้ ซ่ึงเปนโหนดแม (Parent Node) สามารถแบงเปนโหนดลูก (Child Node) ได 6 โหนด คือ พนัก

พิง พื้น ขา1 ขา2 ขา3 และขา4 นอกจากน้ียังสามารถจัดการกับโหนดตางๆไดอยางอิสระ แสดงโครงสรางในรูปลําดับขั้นไดดัง

รูป 
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 การทําภาพเคลื่อนไหวโดยใชหลักการ Kinematics 

 เม่ือแบงวัตถุออกเปนหนวยตางๆ ในรูปแบบของ Hierarchy แลว หากโหนดใดมีการเคลื่อนที่หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง

รูปรางขึ้น จะตองคํานึงถึงความถูกตองของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย เชน การเคลื่อนไหวของตนแขน ทอนแขน และมือ

จะตองมีความสัมพันธกัน เปนตน เทคนิคที่นิยมนํามาใชในการสรางการเคลื่อนไหวที่เหมือนจริง คือKinematics ซ่ึงเกี่ยวของกับ

กลไกในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่แบงโหนดตางๆใหอยูในรูปแบบ Hierarchy โดยแตละโหนดจะถูกเช่ือมตอกันดวยขอตอ ดังน้ัน

การเคลื่อนที่ของโหนดหน่ึงจะสงผลกระทบตอโหนดอื่นดวย หลักการของ Kinematics แบงเปนการเคลื่อนที่ของวัตถุออกเปน 2 

แบบ คือ Inverse Kinematics (IK) และ Forward Kinematics (FK) 

การเคลื่อนที่แบบ Inverse Kinematics สามารถอธิบายไดดวยลักษณะการเคลื่อนที่ของแขน ซ่ึงสามารถแบงแขนไดเปน 3 สวน 

คือ ตนแขน ทอนแขน และมือ (กําหนดใหมือเปน Child Node ลางสุด) แตละสวนจะถูกเช่ือมตอกันดวยขอตอ (ดังรูป 10.29) 

ลักษณะการเคลื่อนที่ของตนแขนและทอนแขนขึ้นอยูกับตําแหนงของมือซ่ึงเปนจุดปลายของแขน โดยจะตองคํานวณหารูปแบบการ

เคลื่อนที่และมุมของแตละขอที่เปลี่ยนไป เพื่อทําใหมือเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงที่ตองการได โดยนําเง่ือนไขการเคลื่อนที่ของแขนมา

พิจารณารวมดวย เชน มุมสูงสุดของขอตอ หรือลักษณะการเคลื่อนที่ของขอตอ เปนตน จะเห็นวามือซ่ึงเปน Child Node ลางสุด

ในโครงสราง Hierarchy จะเปนตัวกําหนดลักษณะการเคลื่อนที่ของ Parent Node ที่อยูดานบน จึงเรียกการเคลื่อนที่แบบน้ีวา 

Inverse Kinematics สวนการเคลื่อนที่แบบ Forward Kinematics ตําแหนงของจุดปลายจะขึ้นอยูกับการเคลื่อนที่ของโหนดที่อยู

ดานบน เม่ือแตละขอตอเกิดการเคลื่อนที่จะสงผลใหจุดที่เช่ือมตอกันเปลี่ยนตําแหนงไปดวย ดังน้ัน การเคลื่อนที่ของจุดปลายจึง

ขึ้นอยูกับรูปแบบและมุมของทุกขอตอที่อยูดานบนซ่ึงเปลี่ยนแปลงไป 

 การเปลี่ยนตําแหนงดวย Motion Path 

 Motion Path เปนแนวคิดในการสรางการเคลื่อนที่ใหกับวัตถุดวยการกําหนดเสนทางในการเคลื่อนที่ เพื่อใหวัตถุ

เคลื่อนที่ไปตามเสนทางที่กําหนดไว จงึเรียกเสนทางดังกลาววา Motion Path โดยแอ-นิเมเตอรจะกําหนดเสนทางและจํานวน

เฟรมที่จะใชในการเคลื่อนที่ไปยังแตละสวนของ Motion Path หากมีการแบง Motion Path ออกเปนสวนๆ และกําหนดจํานวน

เฟรมตอระยะทางที่ใชแสงวัตถุในแตละสวนไมเทากัน จะทําใหความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุไมเทากันดวย โดยรูป (a) วัตถุ

จะเคลื่อนที่ไปบน Motion Path ดวยความเร็วคงที่ เน่ืองจากแตละชวงมีระยะทางและจํานวนเฟรมเทากัน สวนรูป (b) วัตถุจะ

เคลื่อนจากชาไปเร็ว เน่ืองจากแตละชวงของ Motion Path มีระยะทางไมเทากัน แตใชจํานวนเฟรมเทากัน ดังน้ัน ชวงที่มี

ระยะทางส้ันกวา วัตถุจะเคลื่อนที่ชา สวนชวงที่มีระยะทางยาวกวา วัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น 

 หาก Motion Path อยูในรูปแบบวิถีโคง จะตองคํานึงการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุดวย  เช น  เ ม่ื อ รถ เข า

โคงหัวรถจะตองหันไปตามแนวสันโคงดวย เปนตน 

เกาอ้ี 

  พนักพิง พื้น ขา 1 ขา 2 ขา 3 ขา 4 
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 Camera Animation 

 Camera Animation หมายถึง การใชกลองเคลื่อนที่ไปยังจุดตางๆ ในฉากดวยการกําหนดพารามิเตอรใหกับกลอง 

โดยกลองจะเปนวัตถุช้ินหน่ึงในระบบ 3 มิติดวย ทําใหสามารถยาย ตําแหนงหรือหมุนกลองไดเหมือนกับวัตถุอื่นๆ และบันทึก

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ของกลองไวใน รูปแบบคียเฟรมเพื่อใหซอฟตแวรนําไปคํานวณหาเฟรมที่เปน In-Between ตอไป 

ตัวอยาง พารามิเตอรที่กําหนดใหกับกลอง ไดแก ตําแหนง ทิศทาง การหมุน ระยะโฟกัส และ FOV เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง ซอฟตแวรสําหรับแอนิเมช่ัน 
 

ในปจจุบันซอฟตแวรที่ใชกับแอนิเมช่ันมีอยูมากมาย ดังน้ี 

ช่ือโปรแกรม คําอธิบาย 

Adobe Director เปนโปรแกรมที่สามารถสรางงานมัลติมีเดียคุณภาพสูง 

Adobe Flash เปนโปรแกรมที่ชวยในการสรางแอนิเมช่ันและกราฟกสําหรับมัลติมีเดียบนเว็บ 

True Space โปรแกรมสรางรูปทรง 3 มิติ สามารถใชสรางรูปมนุษย ใบหนา การแสดงอารมณตางๆ และวาด

รูปทรงเลขาคณิตได 

GIF Animator โปรแกรมสรางภาพ GIF Animation สามารถพรีวิวภาพตัวอยาง และสามารถกําหนดรายละเอียด

ของภาพในแตละเฟรมได 

Cad 4  โปรแกรมสําหรับงานออกแบบภายใน เชน อาคาร บานเรือน และโรงงาน เปนตน 

3D Browser Light โปรแกรมสําหรับสรางภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ 
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2O-sim Pro Viewer โปรแกรมสําหรับสรางภาพเสมือนแลพะจําลองระบบการทํางานตางๆ ดานวิศวกรรม 

Mosaic Magic โปรแกรมสําหรับสรางภาพโมเสก 

Ulead Cool 3D โปรแกรม Ulead Cool 3D เปนโปรแกรมสําหรับสรางแอนิเมช่ันทั้ง GIF animation และไฟล AVI 

เพื่อนําไปใชงานกับเว็บหรืองานนําเสนอตางๆ 

SWiSH โปรแกรมสําหรับสรางเว็บเพจในรูปอินเตอรแอกทีฟ (Interactive) เชนเดียวกับ Adobe Flash 

3D Canvas โปรแกรมสรางภาพ 3 มิติ แบบเรียลไทม 

Moho โปรแกรมสําหรับสรางการตูนหรือแอนิเมช่ันในรูปแบบ 2 มิติ 

CADMAX Solid 

Master 

โปรแกรมสําหรับสรางแบบจําลองทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 

SendPic เปนโปรแกรมสําหรับแกไขและดัดแปลงคุณลักษณะตางๆ ของรูปภาพ 

Famous 3D 

producer 

โปรแกรมสําหรับการสรางภาพแอนิเมช่ันแบบเหมือนจริง 

Xara X โปรแกรมสําหรับสรางภาพแบบ Vector Graphic 

Coffeecup 

Firestarter 

โปรแกรมสําหรับสราง Flash Animation 

3D Explortion โปรแกรมสําหรับสรางภาพ 3 มิติ 

Adobe Atmosphere โปรแกรมสําหรับออกแบบกราฟกแบบ 3 มิติ 

Design CAD โปรแกรมสําหรับออกแบบส่ิงพิมพและงานมัลติมีเดียตางๆ 

Babarosa โปรแกรมสําหรับการสรางภาพ GIF Animation หรือสรางแบนเนอรบนเว็บ 

Amorphium โปรแกรมสําหรับสรางและแกไขแบบจําลองของแบบ 3 มิติ 

Bryce โปรแกรมสําหรับสรางภาพภูมิทัศน (Landscape) เชน การสรางภาพภูเขา ทะเล ทองฟา กอนเมฆ 

และตนไม เปนตน รวมถึงสรางภาพในจินตนาการตางๆ เชน บรรยากาศบนดวงดาวตางๆ เปนตน 

Maya เปนโปรแกรมที่นิยมใชกันมากที่สุดในธุรกิจภาพยนตร สามารถนํามาใชสรางแอนิเมช่ันงานออกแบบ

ตกแตงภายใน และการออกแบบผลิตภัณฑได 

Blender โปรแกรม Blender เปนโปรแกรมสําหรับสรางแบบจําลองแบบ 3 มิติ ที่มีความสามารถในการสราง

รูปทรงตางๆ และกําหนดพื้นผิวหรือลวดลายใหกับวัตถุ รวมถึงสรางเกมสได 

Lightwave โปรแกรมสําหรับสรางภาพแอนิเมช่ันแบบ 3 มิติ นิยมนําไปใชเพื่อสรางงานภาพยนตร 

3D Studio Max  โปรแกรมสําหรับสรางแอนิเมช่ันและกราฟกแบบ 3 มิติ นิยมในการสรางส่ือมัลติมีเดีย และงาน

ภาพยนตร 
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เร่ือง รูปแบบไฟลแอนิเมช่ัน 
 

รูปแบบไฟลของงานแอนิเมช่ันมีหลายชนิด ดังน้ี 

ช่ือไฟล นามสกุล คุณลักษณะ 

GIF 

Animation 

.gif ไฟล GIF Animation เปนไฟลสําหรับแอนิเมช่ันที่ไดรับความนิยมมาก เน่ืองจากเปนไฟลที่มี

ขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูล เหมาะสําหรับการใชงานบนเว็บไซต 

MNG .mng เปนไฟลแอนิเมช่ันที่สามารถใชงานกับบราวเซอรตางๆ ไดหลากหลาย เชน Firefox , 

Internet Explorer  , และบราวเซอรของ Sony Ericsson 

ANI .ani เปนไฟลภาพที่ใชงานกับ Animated Cursor  บนแฟล็ตฟอรมของ Windows ซ่ึงจะจัดเก็บ

องคประกอบตางๆ แบบแยกเปนเฟรมตามแอนิเมช่ัน 

SWF .swf เปนไฟลที่ถูกสรางจากโปรแกรม Adobe Flash สามารถเลนไฟลไดดวย Flash Player หรือ 

บราวเซอรที่มี Plug-in รองรับไฟลชนิดน้ี นิยมนําไปใชบนเว็บไซต เน่ืองจากมีขนาดเล็ก 

FLC / FLI .flc/.fli เปนไฟลสําหรับแอนิเมช่ันที่ถูกพัฒนาโดย Autodesk ซ่ึงสรางจากโปรแกรม Autodesk 

Animator Studio และ Autodesk 3D Studio Program สามารถ แสดงผลได 256 สี 

MAX .max เปนไฟลแอนิเมช่ันที่สรางจาก 3D Studio MAX ไดรับการพัฒนาโดย Autodesk    

Media & Entertainment  ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน เหมาะสําหรับการใชงานบนแพล็ต 

Windows ซ่ึงสามารถแกไขคุณสมบัติตางๆ ของอ็อบเจ็กซได เชน  พื้นผิว และแสง เปนตน 

ไฟลชนิดน้ีอาจแปลงใหเปนไฟล AVI ในลักษณะวิดีโอคลิปได 

 

สรุป 

 ตัวอยางของเทคนิคการสรางแอนเมช่ัน ไดแก Onion Skin, การเพิ่มเสียง, Flip Book, Rotoscope, Bluescreen 

/ Greenscreen และ Chroma Key โดยเทคนิคเหลาน้ีจะชวยเพิ่มความสวยงาม สมจริง และลดระยะเวลาในการ

สรางใหนอยลง 
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 การสรางแอนิเมช่ัน 3 มิติ จะมีความซับซอนมากกวาแอนิเมช่ัน 2 มิติ เน่ืองจากจะตองคํานวณการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ

ในลักษณะตางๆ มากมาย เชน ตําแหนง การหมุน ลักษณะของพื้นผิว ทิศทางของแสง และรูปทรง เปนตน แตใน

ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีทั้งดานซอฟตแวรและฮารดแวร ทําใหการสรางแอนิเมช่ัน 3 มิติทําไดสะดวก

รวดเร็วขึ้น โดยการสรางแอนิเมช่ัน 3 มิติ มีองคประกอบที่สําคัญ คือ Modeling, Surface Texture, Lighting, 

Camera, Animation และ Rendering 

 การกําหนดมุมกลองที่ใชในการนําเสนองานแอนิเมช่ันถือเปนองคประกอบที่ควรใหความสําคัญอยางยิ่ง โดยจะตอง

พิจารณาวากลองที่อยูตําแหนงใดและจะมองไปที่เปาหมายใด คอมพิวเตอรกราฟกจะเรียกมุมมองในการนําเสนอภาพ

วา Camera ซ่ึงจะตองกําหนดพิกัดที่ใชแทนตําแหนงของกลอง และกําหนดเปาหมายที่นาสนใจ หรือ Center Of 

Interest (COI) 

 แนวคิดสําคัญในการพัฒนางานแอนิเมช่ันมีหลายประการ ไดแก การแบงวัตถุออกแบบลําดับช้ัน (Hierarchical 

Animation), การกําหนดภาพเคลื่อนไหวโดยใชหลักการ Kinematics, การเปลี่ยนตําแหนงดวย Motion Path และ 

การสรางแอนิเมช่ันดวยมุมกลอง (Camera Animation) 

 ซอฟตแวรที่ใชกับแอนิเมช่ันมีอยูมากมาย เชน Adobe Flash, Ulead Cool 3D, Maya, Lightwave และ 3D Studio 

Max เปนตน สวนรูปแบบของไฟลที่ถูกออกแบบมาสําหรับแอนิเมช่ันมีหลายชนิด เชน GIF, MNG, ANI, SWF, FLC / 

FLI และ MAX 
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