
 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ หนงัใหญวัดบานดอน จ.ระยอง  
พวงผกา ลุมนทีทอง1, ดวงรัตน ดานไทยนํา2   

1,2สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมลัติมเีดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

 

บทคัดยอ 
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ หนังใหญวัดบานดอน จ.ระยอง มีจุดประสงคเพ่ือนําเสนอการแสดงหนัง

ใหญวัดบานดอน เสนอมุมมองท่ีใหความสําคัญของการแสดงหนังใหญวัดบานดอน จ.ระยอง เพ่ือที่จะ
ดึงดูดกลุมเปาหมายเปนคนรุนใหมไมใชเพียงแคคนในพ้ืนที่เทาน้ันใหหันมาสนใจและเห็นความสําคัญของ
คุณคาทางประวัติศาสตรและศิลปะการแสดงไทย มรดกที่ยังคงเหลือไวใหคนรุนหลังศึกษาไมใหเลือน
หายไปตามกาลเวลา เหลือไวแตเพียงคําบอกเลา  เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่จะใชกับกลุมเปาหมาย
และการวิเคราหตัวอยาง จากผลการวิเคราะหในการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ หนังใหญวัดบานดอน 
นําเสนอศิลปะการแสดง ศิลปะการเชิดผานชุดการแสดงตอนฤาษีสอนลิง มีการพากยเสียงสําเนียงระยอง
เพ่ือแสดงเอกลักษณขอหนังใหญวัดบานดอน จ.ระยอง  วัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือออกแบบ
ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ หนังใหญวัดบานดอน จ.ระยอง ที่มีความนาสนใจใหคนรุนใหมรูจักหันและมาสนใจ
การแสดงหนังใหญวัดบานดอน จ.ระยอง มากข้ึน 

ผลการวิจัย พบวา 1)การแสดงหนังใหญวัดบานดอน จ.ระยองเปนที่รูจักมากขึ้น 2)สงเสริมให
วัยรุนในปจจุบันหันมาสนใจการแสดงหนังใหญวัดบานดอนมากข้ึน 3)สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเปนสื่อ
สงเสริมใหเปนที่รูจักแตกตางจากสื่อเดิมที่มีอยู 
 
คําสําคัญ :  ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ, การแสดงหนังใหญ, จ.ระยอง 
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2D Animation Nang Yai Shadow at Wat Ban Don  
Phuangphaka Lumnateethong1, Duangrat Danthainum 2 

1,2 Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology, 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 
2D animation, Nang Yai Temple, Ban Don Temple, Rayong Province, aims to present 

the movie show, Ban Don Temple. Offering a view of the importance of the movie show, 

Ban Don Temple, Rayong Province, in order to attract the target group to a new generation, 

not just people in the area, only to focus and see the importance of historical value and 

performing arts. Thailand Remaining legacy for future generations to learn not to fade away 

with time Left only history. Collect data with questionnaires that will be used for target 

groups and sample analysis. From the analysis results in the design of the 2-dimensional 

animation of the big film Ban Don Temple Presenting the performing arts The art of dancing 

through a series of performances when the hermit teaches monkeys. There is a voice 

dubbing in the Rayong dialect to show the identity of the big movie, Ban Don Temple, 

Rayong province. The purpose of the research In order to design a 2D animation, the big 

movie, Ban Don Temple, Rayong province, which is interesting for the new generation to 

know and turn to interested in performing the big movie, Ban Don Temple, Rayong 

Province. 

The results of the research indicate that: 1) The film show at Ban Don Temple 

Rayong Province is more known 2) Encourage young people to become more interested 

in performing movies in Ban Don Temple. 3) 2D animation media is a media that is known 

to be different from the existing media. 

 

Keywords: 2D Animation, Nang Yai Shadow Rayong Province, 
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บทนํา 
 ปจจุบันมหรสพหนังใหญ เปนสิ่งที่หาดูได
คอนขางยาก แมวาหลายภาคสวนพยายามฟนฟู
การเลนหนังใหญใหเปนที่แพรหลาย แตยังเปนสิ่งที่
นาเปนหวง เพราะในการแสดงตองใชเวลามากใน
การฝกหัดประกอบกับตัวหนังที่ชํารุดหาชางที่
เชี่ยวชาญซอมยาก ขาดแคลนเยาวชนที่สืบตอและ
สื่อที่สงเสริมชวยใหคนสนใจ ในปจจุบันคงเหลือ
คณะหนังใหญวัดบานดอน จ.ระยอง ที่ยังคงมีการ
แสดงใหเห็นอยู และยังมีการเปดสอนใหแกเยาวชน 
ถึงแมวาหนังใหญวัดบานดอนนั้นจะมีการปรับ
รูปแบบการแสดงใหเขากับยุคสมัยแตกตางจาก
คณะอ่ืน แตหนังใหญวัดบานดอน จ.ระยอง ยังขาด
สื่อที่จะเขามาชวยสงเสริมการแสดงหนังใหญให
เปนที่รูจักใหความรู และดึงดูดเยาวชนใหหัน
กลับมาเห็นความสําคัญที่ในเร่ืองของการอนุรักษ
และสานตอ มีเพียงเยาวชนสวนนอยในพ้ืนที่เทาน้ัน
ที่รูจักและสนใจ  สื่อที่พบเห็นในปจจุบันของหนัง
ใหญวัดบานดอน จ .ระยองยังคงเปนเพียงบท
สัมภาษณ สอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญเพียง
อยางเดียวสงผลใหสิ่งท่ีนําเสนอไมไดทําใหเกิด
ความนาสนใจและถึงแมวายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต
รู ปแบบของการ นํ า เสนอยั ง ไม ส ารถ เข า ถึ ง
กลุมเปาหมายไดเทาท่ีควร 
 จากขอมูลเบื้องตนทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจศึกษาและจัดทําโครงการวิจัยและการ
ออกแบบส่ือภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ หนังใหญวัด
บานดอน จ.ระยอง  ที่จะนําเสนอความเปนหนัง
ใหญวัดบาน-ดอน จ.ระยอง ความเปนมา และ
นําเสนอมุมมองท่ีใหความสําคัญควรคาแกการที่
อนุรักษไวของการแสดงหนังใหญวัดบานดอน จ.
ระยอง  ผานสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพ่ือที่จะ
ดึงดูดกลุมเปาหมายเปนคนรุนใหมไมใชเพียงแคคน

ในพ้ืนที่เทาน้ันใหหันมาสนใจและเห็นความสําคัญ
ของคุณคาทางประวัติศาสตรและศิลปะการแสดง
ไทย มรดกท่ียังคงเหลือไวใหคนรุนหลังศึกษาเรียนรู
เ พ่ือสืบทอดใหคงอยู ไว ไมใหเลือนหายไปตาม
กาลเวลา เหลือไวแตเพียงคําบอกเลา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบภาพเคล่ือนไหว2มิติ เรื่อง 
หนังใหญวัดบานดอน จ.ระยองท่ีมีความนาสนใจ  
 2.เพ่ือใหคนรุนใหมรูจักหันและมาสนใจ
การแสดงหนังใหญวัดบานดอน จ.ระยอง มากขึ้น
   

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตํารา สื่อ
เว็บไซตและมัลติมีเดีย รวมทั้ง งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กับการออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ หนังใหญวัด
บานดอน จ.ระยอง 
2. สรางเครื่องมือเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามท่ีจะ
ใชกับกลุมเปาหมาย และศึกษาวิเคราะหกลุม
ตัวอยางกรณีศึกษา 
3. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใชแบบสอบถามกับ
กลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษา ชาย-หญิง ที่ตก
อยูในภาวะซึมเศราหรือใกลชิดบุคคลที่ตกอยูใน
ภาวะซึมเศราจํานวน 50 คน 

4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการศึกษาวิเคราะหกลุม
ตัวอยางกรณีศึกษา 15 ตัวอยาง 
5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 

โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ 
คาเฉลี่ย (MEAN) ขอมูลดังกลาวจะถูกใชเปนโจทย
ทางการออกแบบ ซึ่งจะสอดคลองกับพฤติกรรม
ของกลุมเปาหมาย 

6. ออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ หนังใหญวัดบาน
ดอน จ.ระยอง 
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ผลการวิจัย 
 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก
กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา จํานวน 50 คน ผลที่
ไดจะแยกเปน 2 เร่ือง คือ 1) ความรูเกี่ยวกับหนัง
ใหญวัดบานดอน 2) ลักษณะของสื่อภาพเคลื่อนไหว 
2 มิตทิี่กลุมตัวอยางตองการ รวมทั้ง ขอมูลที่ไดจาก
กรณีศึกษาตัวอย าง  จํ านวน  15 ตัวอย าง  มี
รายละเอียด ดังนี้ 
สวนที่ 1 นักเรียนและนักศึกษาเลือกขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่อยากชมมากที่สุดของหนังใหญวัดบานดอน 
คือ ประวัติความเปนมาผสมผสานการแสดงหนัง
ใหญ (ดังตารางที่ 1) ตอนการแสดงหนังใหญที่
อยากรับชม คือ ตอนฤาษีสอนลิง (ภาษาถิ่นระยอง)  
(ดังตารางที่ 2) เอกลักษณการแสดงหนังใหญวัด
บานดอน คือ เวลาพากยจะใชสําเนียงภาษาถิ่น
ระยอง (ดังตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาสาเหตุการ
เกิดภาวะซึมเศรา 

สิ่งท่ีอยากับชม จํานวน รอยละ ลําดับ 
ประวัติความเปนมา 7 14 4 

การแสดงหนังใหญ 14 28 2 

ประวัติความเปนมา
ผสมผสานการแสดง
หนังใหญ 

17 34 1 

เอกลักษณการแสดง
ที่ โดดเดนของหนัง
ใหญวัดบานดอน 

12 24 3 

วิธีการแสดงหนังใหญ - - - 
รวม 50 100  

 

 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาบุคคลที่มี
ผลตอการใหกําลังใจเด็กวัยรุนที่ตกอยูในภาวะ
ซึมเศรา 

 
ตารางที่ 3  ผลการวิ เคราะหขอพิจารณาการ
แสดงออกของเด็กวัยรุนที่ตกอยูในภาวะซึมเศรา 
คือ การเก็บตัว บุคคลที่มีผลตอการใหกําลังใจเด็ก
วัยรุนที่ตกอยูในภาวะซึมเศรา 
 

เอกลักษณการแสดง
หนังใหญ 

จํานวน รอยละ ลําดับ 

เวลาพากยจะใชสําเนียง
ภาษาถ่ินระยอง 

28 56 1 

วิธีการเชิด การแสดงที่
แตกตาง 

7 14 3 

มีการแสดงแบบรวม
สมัย ใชดนตรีรวมสมัย 

10 20 2 

ลายฉลุของตัวหนังใหญ 5 10 4 

รวม 50 100  

 

 

ตอนการแสดงหนังใหญ จํานวน รอยละ ลําดับ 
ตอนสีดาลุยไฟ 15 30 2 

ตอนปลอยมาอุปการ - - - 
ตอนกวางทอง - - - 
ตอนศึกไมยราพณ 12 24 3 

ตอนฤาษีสอนลิง (ภาษาถิ่น
ระยอง) 

19 38 1 

ตอนจับลิงหัวคํ่า 4 8 4 

รวม 50 100  
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สวนที่ 2 นักเรียนและนักศึกษารูปแบบส่ือภาพ
เคลื่อไหวที่นักเรียนนักศึกษาสนใจมากที่สุดคือ 
แฟนตาซี (ดังตารางที่ 4) เลือกลักษณะของโทนสี
ภาพประกอบเปนภาพประกอบแบบสมจริง (ดัง
ตารางท่ี 5) เลือกตัวละครแบบใดสามารถสื่อให
ผูชมสนใจไดมากที่สุด คือ ตัวละครสัดสวนสมจริง
(ดังตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอพิจารณารูปแบบสื่อ
ภาพเคล่ือไหวที่นักศึกษาสนใจมากท่ีสุด 

รูปแบบการเลา
เนื้อหา 

จํานวน รอยละ ลําดับ 

ดรามา 4 8 4 

แฟนตาซี 19 38 1 

สยองขวัญ 4 8 4 

แอคช่ัน 7 14 3 

ผจญภัย 4 8 4 

คอมเมดี้ 12 24 2 

รวม 50 100  

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาเลือก
ลักษณะโทนสีของภาพประกอบ 

ปจจัยท่ีเลือกชม จํานวน รอยละ ลําดับ 
โทนรอน 19 38 2 

โทนเย็น 5 10 3 

โทนสีผสม 26 52 1 

โทนสีขาวดํา - - - 
รวม 50 100  

 

 

 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาเลือกตัว
ละครแบบใดสามารถส่ือใหผูชมสนใจไดมากท่ีสุด 

ปจจัยท่ีเลือกชม จํานวน รอยละ ลําดับ 
ศีรษะใหญกวาตัว 15 30 2 

สัดสวนตามจริง 35 70 1 

สัดสวนเกินจริง - - - 
รวม 50 100  

 

สวนที่ 3 การวิเคราะหตัวอยางกรณีศึกษา 15 
ตัวอยาง สรุปผลการวิเคราะหกรณีศึกษา ดังนี้ ผล
ปรากฎวาสวนมากนิยมใชการดําเนินเร่ืองแบบ
จินตนาการ ควรใชตัวละครสัดสวนจริงเพ่ือสะดวก
ตอการศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหว สวนฉากนั้น
จะใชฉากท่ีสมจริงเปนแนวทางในการออกแบบและ
มีการตัดทอนในบางสวนไมใหโดดเดนมากกวาตัว
ละคร ใชสีแบบผสมเพ่ือความทันสมัยใหเขากับ
กลุมเปาหมายในยุคปจจุบัน มีเสียงดนตรีประกอบ
ที่เหมาะสมกับการแสดงหนังใหญ มีบทสนทนา
เพ่ือใหงายตอการเขาใจเนื้อหาท่ีตองการจะสื่อและ
สรางอรรถรสในการชม 

 

ผลการออกแบบ 
จากการ เก็บขอมูลจากกลุ ม เป าหมาย  และ
ผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่
นาเชื่อถือและสมาเสมอ สามารถนาไปใชเปนโจทย
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ
การวิจัยครั้งน้ี คือ ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ หนังใหญ
วัดบานดอน จ.ระยอง เปนโครงการออกแบบสื่อ
ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ แนวคิดที่ใชในการออกแบบ 
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(Concept) คือ “หนังฉลุเลาศิลป” เพ่ือส่ือเสนอ
เปนเรื่องราวศิลปะการแสดงหนังใหญที่รวมศาสตร
ทางดานศิลปะไวดวยกัน  ทั้ งดานวรรณศืลป  
หัตถศิลป  และนาฏศิลป โดยใช รู ปแบบการ
ออกแบบ (Mood & Tone) คือ แฟนตาซี คอมเมดี้ 
แอคชั่น กลุมเปาหมาย คือ เพศ ชาย - หญิง  อายุ 
18 – 22 ป   นักเรียน  นักศึกษา   ผู ชื่ นชอบ
ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมไทย  
 

 ขั้นตอนการออกแบบภพเลื่อนไหว 2 มิติ 
หนังใหญวัดบานดอน จ.ระยอง 

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหนังใหญ 
2. ทําแบบรางคาแรคเตอร ฉาก 2 มิติ ให

สอดคลองตามแนวความคิด 

3. ทําแบบรางสตอรี่บอรด เพ่ือเปนแนทาง
ในการลําดับเรื่องราว 

4.ออกแบบภาพประกอบ เพ่ือกําหนดสี
และรูปแบบของงาน 

5.ตรวจแกจุดบกพรอง และทิศทางของสื่อ
ภาพเคล่ือไหว 2 มิติ ใหเปนไปตามแนวความคิด 
(ดังปรากฏในภาพที่ 1 ถึง ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แบบรางคาแรคเตอร ฉาก 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 2 แบบรางสตอรี่บอรด 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 คาแรคเตอร / ฉาก 
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วิจารณผลการวิจัย 
การออกแบบภาพเคลือนไหว  มิติ หนงั

ใหญ่วดับ้านดอน จ.ระยอง  ใช้หลกัการออกแบบ
สําหรับวยัรุ่น นําเสนอการแสดงหนงัใหญ่วดับ้าน
ดอน ศิลปะการเชิดผ่านชุดการแสดงตอนฤาษี
สอนลิง มีการพากย์เสียงสําเนียงระยองเพือแสดง
เอกลกัษณ์ขอหนงัใหญ่วดับ้านดอน จ.ระยอง ผล
การทดสอบการใช้สือกบันกัเรียนนกัศกึษาทีสนใจ
ศิลปะการแสดงของวัฒนธรรมไทย เห็นว่าสือ
ภาพเคลือนไหวทีมีรูปแบบเป็นภาพการ์ตนู  มิติ 
มีเนือหา การดําเนินเรืองทีจะดึงดูดความสนใจ 
ของกลุม่เปา้หมาย 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ภาพเคลื่อนไหว 2 หนังใหญวัดบานดอน 

จ .ระยอง  เป นสื่ อส ง เ ส ริม ให เ ด็ กรุ น ใหม ให
ความสําคัญของการแสดงหนังใหญวัดบานดอน จ.
ระยอง  ไมใชเพียงแคคนในพ้ืนที่เทานั้นใหหันมา
สน ใจและ เห็ นความ สํ า คัญขอ งคุณค า ท า ง
ประวัติศาสตรและศิลปะการแสดงไทย มรดกที่
ยังคงเหลือไวใหคนรุนหลังศึกษาเรียนรูเพ่ือสืบทอด
ใหคงอยูไวไมใหเลือนหายไปตามกาลเวลา เหลือไว
แตเพียงคําบอกเลา 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่องนี สําเร็จลุลวงลงไดดวยความ 
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 
ณ โอกาสนี ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย
ดวงรัตน ดานไทยนํา ที่ให คําปรึกษา ขอเสนอแนะ
แนวคิด ตลอดจนแกไข ขอบกพรองตางๆ มาโดย
ต ล อ ด  จ น ง า น วิ จั ย เ ล ม นี้  เ ส ร็ จ ส ม บู ร ณ  
ขอขอบพระคุณครอบครัวท่ีสนับสนุน ชวยเหลือ

ทุกๆ ดาน สุดทายขอขอบคุณตนเอง ที่ทํางานวิจัย
นี้จนเสร็จสมบูรณ 

 

เอกสารอางอิง 
 

กรมศิลปากร. หนังสือเหลียวหนา แลหลัง ดูหนัง
ใหญ. กรุงเทพฯ: สํานักพิพิธภัณฑสถาน-แหงชาติ 
กรมศิลปากร, 2551 

 

คมสันต สุทนต. ตามรอยหนังใหญ ๙  แผนดิน 
(วารสารเชิดสยามฉบับพิเศษ). กรุงเทพฯ 
โครงการมูลนิธิเพลงสยาม, 2558 

 

ตํานานหนังใหญ
http://www.finearts.go.th/nakhonphanomli

brary/parameters/km/item/ตํานาน-หนังใหญ 
 

ประวัติความเปนมาหนังใหญ 
 https://culture55520514.wordpress.

com/2015/03/01/ประวัติความเปนมาหนังใหญ-
2 

 

พิพิธภัณฑหนังใหญวัดบานดอน 
 https://www.ceediz.com/th/travel/r

ayong/sp/a/พิพิธภัณฑหนังใหญวัดบานดอน.
16893 

  

กรมศิลปากร. หนังสือเหลียวหนา แลหลัง ดูหนัง
ใหญ. กรุงเทพฯ: สํานักพิพิธภัณฑสถาน-แหงชาติ 
กรมศิลปากร, 2551 

  

วัดบานดอน. หนังสือหนังใหญวัดบานดอน 
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