
ความร ูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัภาพเคลื่อนไหว

และภาพยนตร์

ครภูรูวิฒัน ์ เกื้อทาน

กล ุม่สาระการเรยีนร ูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี



ความหมาย

• ภาพยนตร์ มชีือ่ภาษาองักฤษอยู่หลายคาํ เชน่ Motion Picture , Cinema , 

Film และ Movie เป็นตน้ 

• ภาพยนตร ์(อดีต) เป็นผลจากกระบวนการบนัทึกภาพดว้ยฟิลม์ (Film) แลว้

นาํออกฉายถ่ายทอดเรื่องราวตา่ง ในลกัษณะภาพเคลือ่นไหว (Motion 

Pictures) ซึ่งภาพที่ปรากฏบนฟิลม์ภาพยนตรเ์ป็นเพียงภาพนิง่จาํนวนมากที่มี

อิริยาบถหรือ การเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงไปทีละนอ้ยเรียงตอ่เนือ่งกนัตาม

เรื่องราวที่ถ่ายทาํ และตดัตอ่มา เนือ้หาของภาพยนตรอ์าจเป็นเรื่องราวหรือ

เหตกุารณท์ี่เกดิขึน้จริง หรือเป็นการแสดงใหเ้หมอืนจริง หรือเป็นการแสดง

และสรา้งภาพจากจินตนาการณข์องผูส้รา้ง เพื่อใหผู้ช้มเกดิอารมณร์่วมไป

กบัภาพยนตรใ์นขณะที่รบัชม 



หลกัการเกดิภาพเคลือ่นไหว

• ภาพเคลื่อนไหว สามารถอธิบายไดด้ว้ยหลกัการเห็นภาพตดิตา 

(Persistence of Vision) เป็นหลกัการสรา้งภาพยนตร ์เพราะ

ภาพยนตรก์็คือภาพนิง่แตล่ะภาพที่ ตอ่เนือ่งกนัอยา่งมรีะบบ ซึ่งมี

ที่มาจากของเลน่ที่ชือ่ว่า ภาพหมนุ ( Thaumatrope ) 

https://youtu.be/B8uE67JQcvU

http://assassindrake.com/tt.php



ทฤษฎีว่าดว้ยการเห็นภาพติดตา (Persistence of Vision) 

• คิดคน้ขึน้ในปี พ.ศ. 2367 (ค.ศ. 1824) โดยนกัทฤษฎีและแพทยช์าวองักฤษ 
ชือ่ Dr. John Ayrton Paris ทฤษฎีอธิบายถึงการมองเห็นภาพตอ่เนือ่งของ
สายตามนษุยไ์วว้่า ธรรมชาตขิองสายตามนษุย ์เมือ่มองเห็นภาพใดภาพหนึง่ 
หลงัจากภาพนัน้หายไป สายตามนษุยจ์ะยงัคา้งภาพนัน้ไวท้ี่เรตนิา่ในชัว่
ขณะหนึง่ ประมาณ 1/15 วินาที และหากในระยะเวลาดงักลา่วมภีาพใหม่
ปรากฏขึน้มาแทนที่สมองของมนษุยจ์ะเชือ่ม โยงสองภาพเขา้ดว้ยกนั และหาก
มภีาพตอ่ไปปรากฏขึน้ในเวลาไลเ่ลีย่กนั ก็จะเชือ่มโยงภาพไปเรื่อย ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ถา้ชดุภาพนิง่ที่แตภ่าพนัน้มคีวามแตกตา่งกนัเพียง
เล็กนอ้ยหรือเป็นภาพที่ม ีลกัษณะขยบัเคลือ่นไหวตอ่เนือ่งกนัอยูแ่ลว้ เมือ่
นาํมาเคลือ่นที่ผา่นตาเราอยา่งตอ่เนือ่งในระยะเวลากระชัน้ชดิ เราจะสามารถ
เห็นภาพนัน้เคลือ่นไหวได ้



ทฤษฎีว่าดว้ยการเห็นภาพติดตา (Persistence of Vision) 

• กอ่นที่จะเปลี่ยนภาพใหมจ่ะตอ้งมอีะไรมาบงัตาเราแว่บหนึง่ แลว้

คอ่ยเปิดใหเ้ห็นภาพใหมม่าแทนที่ตาํแหนง่เดมิ โดยอปุกรณท์ี่บงัตา

คือซัตเตอร ์(Shutter) และระยะเวลาที่ซัตเตอรบ์งัตาจะตอ้งนอ้ยกว่า

เวลาที่ฉายภาพคา้งไวใ้หด้ ูมฉิะนัน้จะมองเห็นภาพกระพริบไป ดงันัน้ 

เมือ่เอาภาพนิง่ที่ถ่ายมาอยา่งตอ่เนือ่งหลาย ๆ ภาพมาเรียงตอ่กนั 

แลว้ฉายภาพนัน้ในเวลาสัน้ๆ ภาพนิง่เหลา่นัน้จะดเูหมอืนว่า

เคลื่อนไหว หลกัการนีจ้ึงถกูนาํมาใชใ้นการสรา้งภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) และภาพยนตรใ์นระยะเวลาตอ่มา 



ภาพเคลื่อนไหว กอ่นกาํเนิดภาพยนตร ์

• ภาพยนตร ์คือภาพนิง่แตล่ะภาพที่ตอ่เนือ่งกนัอย่างมรีะบบ

• ประวตัขิองกลอ้งถ่ายภาพยนตร ์ยอ้นหลงัลงไปถึงงานของ Leonardo da Vinci ชิน้ที่เป็น
ไดอะแกรมของ Camera Obscura อนัเป็นกลอ่งเล็กๆ ที่จบัภาพกลบัหัวไดท้ี่ดา้นตรงขา้ม
เลนส ์ซึ่งแรกทีเดยีวก็ไมม่เีลนสด์ว้ยซํา้ไป เป็นแตร่เูล็กๆ เทา่นัน้ ในตอนตน้ศตวรรษที่ 19 
นกัวิทยาศาสตร ์หลายคนก็พยายามคิดคน้หาแผน่วสัดทุี่จะมารบัภาพไดอ้ย่างชดัเจนและ
คงทนถาวร การทดลองทีป่ระสบผล สาํเร็จเกดิขึน้ในฝรัง่เศส ในปี พ.ศ. 2382 
(ค.ศ.1839) ดว้ยความพยายามของ Louise-Jacques-Mande Dagyerre และ Joseph-
Nicephore Niepce แตภ่าพแรกๆ ของดาแกรน์ัน้ใชเ้วลารบัแสงนานถึง 15 นาที ในขณะที่
การถ่าย และฉายภาพยนตรใ์หด้ภูาพเคลื่อนไหวไดเ้หมอืนจริงนัน้ จะตอ้งใชเ้วลาอย่างนอ้ย
ก็ 16 ภาพตอ่วินาที ดงันัน้ ในระยะนีภ้าพยนตรจ์ึงยงัไมอ่าจเกดิขึน้ได ้

• ในปี พ.ศ. 2413 (ค.ศ.1870) กลอ้งถ่ายภาพนิง่จึงไดม้ชีตัเตอร ์(shutter) และเริ่มมกีารใช ้
ความเร็วชตัเตอรถ์ึง 1/1000 วินาที 



หลกัการเดียวกนั



บคุคลแรกที่ไดถ้่ายภาพนิง่ใหเ้ป็นภาพยนตร ์

Eadweard Muybridge นกัแสวงโชค ชาวองักฤษที่อพยพเขา้มาอยูใ่น

รฐัแคลิฟอรเ์นยี เมือ่ปี พ.ศ. 2392 (ค.ศ.1849) โดยมอีาชพีเป็น

ชา่งถ่ายรปูอยูท่ี่ซานฟรานซิสโกและในปี ค.ศ.1872 ผูว้่าการรฐั

แคลิฟอรเ์นยี คือ Leland Stanford ซึ่งเป็นเจา้ของคอกมา้ และนกัแขง่

มา้ไดท้า้พนนักบัคูแ่ขง่ของเขาเป็นเงนิ 25,000 ดอลลารว์่า ในการ

ควบวิ่งของมา้นัน้ จะมเีวลาหนึง่ที่ขาทัง้สี่ของมา้จะลอยขึน้เหนอืพื้น 

โดยเขาไดว้่าจา้งใหไ้มบริดจห์าทางพิสจูนข์อ้เท็จจริงดงักลา่ว 



บคุคลแรกที่ไดถ้่ายภาพนิง่ใหเ้ป็นภาพยนตร ์



ผูบ้กุเบิกวงการภาพยนตร์

• กลุม่นกัประดษิฐข์องโทมสั อลัวา เอดสินั (thomas alva edison) ก็เป็นอีกกลุม่
หนึง่ที่มบีทบาทในยคุบกุเบิกของภาพยนตร ์

• บคุคลที่ประดษิฐ ์คือ วิลเลยีม ดกิสนั (william kenedy laurie dickson) ดกิสนัได ้
พฒันากลอ้งที่เรียกว่า คิเนโตโฟโนกราฟ (kinetophonograph) โดยใชฟ้ิลม์
เซลลลูอยด ์ของ จอรจ์ อีสตแ์มน (george eastman) ซึ่งออกใหมใ่นขณะนัน้

• หนงัเรือ่งแรกที่ถ่ายทํา คือ fred ott’s sneeze จากนัน้นาํมาฉายดใูนเครื่อง
ฉายที่เรียกว่า คิเนโตสโ่คป (kinetoscope) ซึ่งเป็นเครือ่งถํ้ามอง ที่ดไูดท้ีละคน



ผูบ้กุเบิกวงการภาพยนตร์

• ทัง้นีเ้ป็นไปตามความคิดของเอดสินัที่ว่า การดไูดท้ีละคนจะสรา้งความอยากรู้

อยากเห็นใหค้นยอมจา่ยคา่ด ูแตเ่อดสินัคิดผดิ เพราะสิ่งที่ทาํใหห้นงัของพี่

นอ้งลมูแิอรไ์ดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นหลกัหมายที่หนึง่แห่งประวตัศิาสตร์

ภาพยนตรโ์ลกนัน้ ก็คือ การที่เขาพฒันาใหฉ้ายขึน้จอใหญ่และดไูดท้ีละมากๆ 

จนทาํใหภ้าพยนตรเ์ป็นมหรสพสาธารณะที่สรา้งวฒันธรรมร่วมของคนทัว่

โลกในชว่งกว่าศตวรรษที่ผา่นมา



ภาพยนตรใ์นไทย

• ภาพยนตร ์คือ กระบวนการบนัทึกภาพดว้ยฟิลม์ แลว้นาํออกฉายใหเ้ห็นภาพเคลื่อนไหว 
ภาพที่ปรากฏบนฟิลม์ภาพยนตรห์ลงัจากผา่นกระบวนการถ่ายทาํแลว้เป็นเพียงภาพนิง่
จาํนวนมาก ที่มอีิริยาบถหรือแสดงอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีละนอ้ยตอ่เนือ่งกนั
เป็นชว่งๆ ตามเรื่องราวที่ไดร้บัการถ่ายทาํและตดัตอ่มา ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวหรือ
เหตกุารณท์ี่เกดิขึน้จริง หรือเป็นการแสดงใหเ้หมอืนจริง หรืออาจเป็นการแสดงและสรา้ง
ภาพจากจินตนาการของผูส้รา้งก็ได ้

• ไมว่่าจะเป็นชนดิฟิลม์เนกาทีฟ (negative) หรือฟิลม์โพซิทีฟ (positive) ซึ่งไดถ้กูถ่าย อดั หรือ
กระทาํดว้ยวิธีใด ๆ ใหป้รากฏรปูหรือเสียงหรือทัง้รปูและเสียง เป็นเรื่องหรือเหตกุารณ ์
หรือขอ้ความอนัจกัถ่ายทอดรปูหรือเสียง หรือทัง้รปูและเสียงไดด้ว้ยเครื่องฉายภาพยนตร์
หรือเครื่องอย่างอื่นทาํนองเดยีวกนั และหมายความตลอดถึงฟิลม์ซึ่งไดถ้กูถ่าย อดั หรือ
ทาํดว้ยวิธีใด ๆ ใหป้รากฏสี เพื่ออดัลงในฟิลมช์นดิดงักลา่ว เป็นสาขาที่สรา้งสรรคผ์ลงาน
ทางศิลปะในรปูของภาพเคลื่อนไหว และเป็นสว่นหนึง่ของอตุสาหกรรมบนัเทิง



ภาพยนตรใ์นไทย

• ภาพยนตร ์คือ ภาพนิง่ หลาย ๆ ภาพเรียงตดิตอ่กนัอย่างตอ่เนือ่ง ใชห้ลกัการที่เรียกว่า 
การเห็นภาพตดิตา และเมือ่นาํเอาภาพนิง่เหลา่นัน้มาฉายดทูีละภาพดว้ยอตัราความเร็วใน
การฉายตอ่ภาพเทา่ ๆ กนั สายตามนษุยจ์ะยงัคงรกัษาภาพไวท้ี่เรตนิา่เป็นชว่งระยะเวลา
สัน้ๆ ประมาณ 1 สว่น 3 วินาที ถา้หากภายในระยะเวลาดงักลา่วมอีีกภาพแทรกเขา้มา
แทนที่ สมองของคนจะทาํการเชือ่มโยงสองภาพเขา้ดว้ยกนั และจะทาํหนา้ที่ดงักลา่วตอ่ไป
เรื่อยๆ หากมภีาพตอ่ไปปรากฏในเวลาใกลเ้คียงกนั ในกรณีที่ภาพแตล่ะภาพทีม่องเห็น 
เป็นภาพที่แสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งในลกัษณะของการเคลื่อนไหว เมือ่นาํมาเรียงตอ่
กนัในระยะเวลากระชัน้ชดิ ภาพนิง่เหลา่นัน้จะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ตอ่เนือ่งกนัเป็น
ธรรมชาต ิปัจจบุนั ความเร็วที่ใชใ้นการถ่ายทาํคือ 24 เฟรม ตอ่ 1 วินาที

• ในยคุตอ่มามกีารพฒันาภาพยนตรส์ามมติ ิโดยใหผู้ช้มสวมใสแ่ว่นตาพิเศษเพื่อใหไ้ด ้
อรรถรสในการชม โดยภาพที่เห็นมมีติคิวามลึกสมจริง ในปี พ.ศ. 2495 ภาพยนตร์
อเมริกนัเรื่อง Bwana Evil เป็นภาพยนตรส์ามมติเิรื่องแรกและลา่สดุในปี 2010 "อวตาร" 
เป็นภาพยนตรท์ี่มคีนเขา้ชมในระบบ 3 มติเิป็นจาํนวนมาก



ภาพยนตรใ์นไทย

• ภาพยนตรท์ี่สามารถฉายภาพใหป้รากฏบนจอขนาดใหญ่ ไดพ้ฒันา
สมบรูณข์ึน้ในอเมริกาในปี พ.ศ. 2438 โดยความร่วมมอืระหว่าง
โทมสั อาแมท (Thomas Armat) ซีฟรานซิส เจนกนิส ์(C. Francis 
Jenkins) และเอดสินั เรียกเครื่องฉายภาพยนตรช์นดินีว้่า ไบโอกราฟ 
(Bioghraph) ในเวลาตอ่มา หลงัจากนัน้ภาพยนตรไ์ดแ้พร่หลายไปใน
ประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก เกดิอตุสาหกรรมการผลิตจาํหนา่ยและ
บริการฉายภาพยนตรข์นาดใหญ่หลายแห่ง ทัง้ในประเทศ
องักฤษ ประเทศฝรัง่เศสและประเทศอเมริกา ภาพยนตรไ์ด้
กลายเป็นสื่อถ่ายทอดเหตกุารณ ์ศิลปการบนัเทิงและวรรณกรรม
ตา่งๆ ที่ไดร้บัความนยิมอยา่งกวา้งขวางตลอดมา 



ภาพยนตรใ์นไทย

• พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสด็จประพาสประเทศ

ตา่ง ๆ ในทวีปยโุรป ซึ่งในครัง้นัน้ไดม้ชีา่งภาพของบริษทัลมูแิอร ์ประเทศ

ฝรัง่เศส บนัทึกภาพยนตรก์ารเสด็จถึงกรงุเบอรน์ของพระเจา้กรงุสยามไว ้1 

มว้น ใชเ้วลาประมาณ 1 นาที นบัว่าเป็นการถ่ายภาพยนตรม์ว้นแรกของโลก

ที่บนัทึกเกีย่วกบัชนชาตไิทย[2]

• ภาพยนตรใ์นปัจจบุนัมกีารเผยแพร่อยู ่4 ทางคือ ฉายตามโรง

ภาพยนตร ์ภาพยนตรก์ลางแปลง และภาพยนตรเ์ร่ ถ่ายทอดลงแผน่ VCD, 

DVD และ Blu-ray Disc เผยแพร่ทางโทรทศันแ์ละอินเทอรเ์น็ต



ตวัอยา่งและประเภทภาพยนตร์



แหลง่อา้งอิง

https://filmv.wordpress.com/unit-

1/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E

0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8

%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%

E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94/


