
การออกแบบภาพเคลือ่นไหว 2 มิติ เพือ่สงเสริมเสนหวรรณคดีไทย 
จันทิมา สมเนตร, ดวงรัตน ดายไทยนํา 

1,2สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อสงเสริมเสนหวรรณคดีไทย มีจุดประสงคเพื่อเลาถึงวรรณคดีไทยให
มีเรื่องราวที่แปลกใหมทันสมัยและนําเสนอเอกลักษณของไทย เพื่อไมใหวรรณคดีไทยท่ีมีความงดงามของ
ภาษาถูกกลืนหายไปจากสังคมไทย ดังนั้นจึงสงเสริมวรรณคดีไทยใหเยาวชนสนใจมากขึ้น 
 เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามท่ีใชกับกลุมเปาหมายจํานวน 50 ชุด และวิเคราะหกรณีศึกษา
ตัวอยาง 15 กรณี วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ คาเฉลี่ย (MEAN) 
และใชวิธีวิเคราะหกรณีศึกษาตัวอยาง จากผลการวิเคราะหในการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อ
สงเสริมเสนหวรรณคดีไทย ออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติใหสั้นกระชับแปลกใหมเขาใจงายและดึง
จุดเดนของวรรณคดีไทยในแตละเรื่องมาประยุกตใหเยาวชนเขาใจไดงายมากข้ึน วัตถุประสงค คือ
ออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ใหสั้นกระชับแปลกใหมเขาใจงายเพื่อใหเยาวชนไดรูถึงเอกลักษณของ
วรรณคดีไทย สงเสริมใหวรรณคดีเปนที่นาติดตามสําหรับเยาวชนรุนใหม  

ผลการวิจัยพบวา 1)วรรณคดีไทยเปนที่สนใจมากย่ิงข้ึนในกลุมเยาวชน 2) สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 

มิติวรรณคดีไทยที่แปลกใหมเขาใจงายและมีเอกลักษณของวรรณคดีไทยสงเสริมใหวรรณคดีเปนที่นา
ติดตามมากข้ึน 3) สงเสริมใหเยาวชนในปจจุบันหันมาสนใจและใหความสําคัญกับวรรณคดีไทยมากยิ่งข้ึน
เพ่ือไมใหวรรณคดีไทยจางหายไป  

 

คําสําคัญ : วรรณคดีไทย, เอกลกัษณ, สงเสริม 
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Design the 2D animation To encourage the charm of Thai literature. 

Juntima Somnate, Duangrat Danthainum 
1,2 Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology,  

Suan Sunandha Rajabhat University  
 

Abstract 

 Design the 2D animation to encourage the charm of Thai literature. The purpose  

to told about the new modern translation story of Thai literature. And presentation the 

identity of Thai literature These are historical values and are inherited from ancestors 

that Thai youth should continue to conserve.  

     Data were collected by using questionnaires that were used with the target group 

of 50 sets and analyzed the case studies of 15 cases. In analyzing the data obtained by 

using basic statistics such as percentage (%) and average (MEAN) and using case study 

method analysis From the analysis results in the design of 2D animation media to 

promote Thai literary charm Design 2-dimensional animation media to be short, concise, 

new, easy to understand and draw the strengths of Thai literature in each subject to be 

applied to the youth to understand more easily. Know the identity of Thai literature 

Encouraging literature to be a follow-up for young generation 

The research found that 1) Thai literature is more interested in youth groups 2) 2-
dimensional animation media, new different Thai literature that is easy to understand 

and has a unique style of Thai literature, encouraging the literature to be more 

interesting to follow 3) The importance of Thai people more interesting Thai literature 

and attention about Thai literature because prevent the Thai literature from disappear or 

faded away 

Keywords: Thai literature, identity, heritage, Disappear 
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บทนํา 
 ในปจจุบันวรรณคดีไทยเริ่มจางหายไปจาก
สังคมไทยมากข้ึน เน่ืองจากสังคมไทยในปจจุบันนี้
กําลังนิยมสื่อที่มาจากตางประเทศ ที่มีทั้งความ
แปลกใหมและทันสมัย ทําใหเปนที่นิยมมากสําหรบั
เยาวชนไทย ในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาท
ในสังคมไทยเปนอยางมากสงผลใหเกิดการเปลี่ยน 

แปลง สงผลกระทบใหคานิยมเปลี่ยนไป แตถาหาก
ลองมองยอนกลับไปดูที่หนังสือของไทย เชนวรรณ 

คดีไทยนั้นกลับไมไดรับความสนใจเทาสื่อจากตาง 
ประเทศอาจเปนเพราะ เยาวชนจําภาพของวรรณ 
คดีไทยมาจากตําราเรียนที่สวนใหญจะเปนบทรอย
กรอง มีคําศัพทสมัยโบราณทําใหเขาใจไดยากการ
ดําเนินเนื้อเรื่องที่ยืดยาว และผลกระทบจากสื่อตาง 
ประเทศและสื่อดิจิตอลสมัยใหม สงผลใหเยาวชน
ไทยน้ันเบื่อหนายกับการอานและศึกษาวรรณคดี
ไทยแตกลับไปใหความสนใจสื่อที่เขาใจไดงายและ
ทันสมัยมากกวาวรรณคดีไทย ที่ปจจุบันเริ่มเขาถึง
ไดยากสําหรับเยาวชนไทยรุนใหม 

          เพื่อไมใหวรรณคดีไทยที่มีความงดงามของ
ภาษาถูกกลืนหายไปจากสังคมไทยอยางถาวร จึง
ตองปลูกฝงภาพจําของเยาวชนที่มีตอวรรณคดีไทย 
ใหเยาวชนรุนใหมที่ไมคุนเคยกับวรรณคดีไทยให
กลับไปสนใจวรรณคดีไทยมากข้ึน การนําวรรณคดี
มาถายทอดไมใหสูญหายไป ในฐานะท่ีวรรณคดี
เปนหลักฐานทางโบราณคดีและเปนเอกลักษณของ
ไทย ที่ทําใหคนในชาตินั้นสามารถรับรูเรื่องราวใน
อดีตที่สืบทอดกันมาหลายยุคสมัยและเปนการสืบ

ทอดเอกลักษณของวรรณคดีไทยสืบตอไปน้ัน จึง
เปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญสําหรับเยาวชนไทยทุก
คน ในปจจุบันน้ันมีการเรียนการสอนวรรณคดีไทย
ที่เยาวชนไทยเขาถึงมากที่สุดยังพบวาเปนปญหา
อยู เนื่องจากผูเรียนไมสนใจและปฏิเสธการอาน
วรรณคดีเพราะมีคําศัพทสมัยโบราณที่เขียนไมคุน
ตาเขาใจไดยากมีการดําเนินเรื่องราวที่ยืดยาวจน 

เกินไป จึงทําใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียน
วรรณคดีไทย สงผลใหเยาวชนสวนใหญคิดวาวรรณ 

คดีไทยไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได จาก
ปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวาเยาวชนไทยสนใจ
วรรณคดีไทยนอยลง และหลงลืมความสําคัญของ
วรรณคดีไทยไป            

จากขอมูลเบื้องตนทําใหผู วิจัยมีความ
สนใจศึกษาและจัดทําโครงการวิจัยออกแบบภาพ 
เคลื่อนไหว 2 มิติเพื่อสงเสริมเสนหวรรณคดีไทยให
เยาวชนไดกลับมาสนใจวรรณคดีไทยเพิ่มมากข้ึน
และรูถึงคุณคาความสําคัญของวรรณคดีไทยที่กําลัง
จะถูกกลืนหายไปจากยุคสมัยและความนิยมตางๆที่
เขามา ในงาน วิจัยนี้จะเปลี่ยนแปลงวรรณคดีไทย
ใหมีเนื้อเรื่องที่ดัดแปลงใหเทาทันยุคสมัยในรูปแบบ
ใหมแตยังคงเสนหของวรรณคดีไทยเอาไว เพื่อให
เยาวชนไดรูถึงเอกลักษณของวรรณคดีไทยและ
เขาถึงวรรณคดีไทยงายข้ึน เปนจุดเริ่มตนให
เยาวชนสนใจเริ่มที่จะเรียนรูวรรณคดีไทยดวย
ตนเองและยังสงเสริมการ ศึกษาวรรณคดีไทยใน
ตําราเรียนอีกดวย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพื่อออกแบบแอนิเมช่ัน 2 มิติที่ดึงจุด 
เดนของวรรณคดีไทยใหเยาวชนไดรูถึงเอกลักษณ
ของวรรณคดี 
 2.เพื่อออกแบบแอนิเมช่ัน 2 มิติสงเสริม
วรรณคดีไทยใหมีความสวยงามและเปนที่นา
ติดตามสําหรับเยาวชนรุนใหม  

  

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตํารา
สื่อเว็บไซตและมัลติมีเดีย รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยว 
ของกับการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อ
สงเสริมเสนหวรรณคดีไทย 

2.  ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามท่ีจะใชกับกลุ มเป าหมาย และ
วิเคราะหจากกรณีศึกษา 15 กรณี 

3.  เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ใ ช
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมเยาวชน 
ชาย-หญิง ที่ช่ืนชอบความเปนไทยและรักสนุก 
จํานวน 50 คน  

4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการวิเคราะห
กรณีศึกษา 15 กรณี  

5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 
โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ 
คาเฉลี่ย (MEAN) และวิเคราะหกรณีศึกษา 15 

กรณี ขอมูลดั งกลาวจะถูกนําไปใช เปนโจทย
ทางการออกแบบ ซึ่งจะสอดคลองกับพฤติกรรม
ของกลุมปาหมาย 

6. ออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อ
สงเสริมเสนหวรรณคดี ใหเยาวชนกลับมาสนใจ
วรรณคดีไทยมากข้ึน 

 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปา 
หมาย คือ นักเรียนอายุ 10 -15 ป จํานวน 50 คน 
ผลที่ไดจะแยกเปน 2 เรื่อง คือ 1) ขอมูลดาน
ทัศนคติ 2) ขอมูลดานความตองการ ลักษณะของ
สื่อภาพเคลื่อนไหว 2มิติที่กลุมตัวอยางตองการ 
รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหกรณีศึกษา 15 

กรณีมีรายละเอียด ดังนี้ 
สวนท่ี 1 นักเรียนเลือกสรรสื่อประเภทสื่อ

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อสงเสริมเสนหวรรณคดี
ไทยโดยพิจารณาในการนําเสนอเอกลักษณของ
วรรณคดีไทยที่ช่ืนชอบโดยนําเสนอเรื่องราวแฟนตา
ซีเปนหลัก สัตววิเศษณรองลงมากและมีคําสอนให
แงคิด (ดังตารางที่ 1)  โดยนําเสนอผานตัวละครใน
วรรณคดีไทยเปนหลัก (ดังตารางที่ 2)  
 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอพิจารณาใน
การเลือกเอกลักษณที่ดึงดูดในวรรณคดีไทย 

  คาเฉลี่ย ระดับความ
คิดเห็น 

อัน
ดับ 

นางในวรรณคด ี 3.92 สูงมาก    3 
ไสยศาสตร 2.9 นอย    7 
ความเช่ือ 2.9 นอย    7 
เทวดา นางฟา 3.64 สูง    4 
สัตววิเศษณ 4.08 สูงมาก    2 
จารีตประเพณี 2.94 นอย    6 
คําสอนใหแงคิด 3.92 สูงมาก    3 
เครื่องแตงกาย
แบบกษัตริย 

3.54 ปานกลาง    5 

เรื่องราวแฟน
ตาซี 

4.18 สูงมาก    1 
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ตารางท่ี 2  ผลก า ร วิ เ ค ร า ะห ต อ ง ก า ร ดู 
วรรณคดีไทยจากอะไรมากที่สุด 

ตองการดู
วรรณคดีไทย 

จํานวน  รอยละ ลําดับ 

ดูจากเนื้อเรือ่ง 12 24 3 
ดูจากตัวละคร 16 32 1 
ดูจากสสีัน 15 30 2 
ดูจากประโยชนที่
ไดรับ 

7 14 4 

รวม 50 100 - 
 

 สวนท่ี 2 รูปแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
เพ่ือสงเสริมเสนหวรรณคดีไทยที่นักเรียนสนใจมาก
ที่สุด คือการเลาเนื้อหาของวรรณคดีไทย แบบแฟน
ตาซีมากที่สุด (ดังตารางที่ 3) เลือกจุดเดนของตัว
ละครในวรรณคดีไทยใหมีความเกงกาจเปนหลัก 
(ดังตารางที่ 4) โทนสีที่ตองการใชในวรรณคดีไทย
เปนโทนสีนุมนวล (ดังตารางที่ 5) ลักษณะตัวละคร
ที่สนใจ คือ ตัวละครแบบสมจริง (ดังตารางที่ 6) 
 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหการเลาเน้ือหา
ของวรรณคดีไทย  
การเลาเน้ือหาแบบ
ใดท่ีทานสนใจ 

จํานวน  รอยละ ลํา
ดับ 

ดรามา 4 8 5 
แฟนตาซี 16 32 1 
สยองขวัญ 5 10 4 
แอคช่ัน 11 22 2 
ผจญภัย 9 18 3 
คอมเมด้ี 5 10 4 
รวม 50 100 - 

 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะหจุดเดนของตัว
ละคร  
จุดเดนของตัว
ละคร 

จํานวน  รอยละ ลําดับ 

ความเกงกาจ 17 34 1 
ความออนนอม
ถอมตน 

2 4 5 

ความฉลาด 13 26 3 
ความสวยงาม 14 28 2 
ความเจาเลห 4 8 4 
รวม 50 100 - 

 

ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะหโทนสีที่ตองการ
ใชในวรรณคดีไทย 

โทนสี
ภาพเคลื่อนไหว 

จํานวน  รอยละ ลําดับ 

นุมนวล 17 34 1 
ระทึก 10 20 3 
รอนแรง 15 30 2 
สดใส 8 16 4 
รวม 50 100 - 

 

ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะหลักษณะตัวละคร
ที่สนใจ 

ตัวละครแบบใดท่ี
สนใจ 

จํานวน  รอยละ ลําดั
บ 

ตัวละครสมจริง 25 50 1 

ตัวละครแนวการตูน 21 42 2 
ตัวละครแบบไทยๆ 4 8 3 

รวม 50 100 - 
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สวนที่ 3 จากการวิเคราะหขอมูลจากกรณี 

ศึกษา 15 ตัวอยาง สรุปไดวา ในการออกแบบภาพ
เคลื่อน ไหว 2 มิติเพ่ือสงเสริมวรรณคดีไทย เรื่อง
เสนหวรรณคดีไทย ควรใชตัวละครสัดสวนสมจริง 
เพื่อสะดวกตอการศึกษาและลักษณะการเคลื่อน 
ไหวควรใชฉากสมจริงเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะ
ตัวละครแตไมควรโดดเดนกวาตัวละคร ใชภาพ 
ประกอบโดยรวมเปนแบบเสมือนจริง และควรใชสี
แบบผสมเพ่ือความทันสมัยและเขากับรสนิยมของ
กลุมเปาหมายในยุคปจจุบัน  เสียงประกอบและ
เสียงดนตรีเหมาะสมกับวรรณคดีไทยฟงเขาใจงาย
และไดอรรถรสในการฟง 

ผลงานออกแบบ 

 จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และ 
กรณีศึกษา 15 กรณี ทําใหไดขอมูลที่นาเช่ือถือและ
สม่ําเสมอ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความ
ตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของการวิจัย
ครั้งนี้ คือ สื่อภาพเคลื่อนไหว 2มิติ เพื่อสงเสริม
วรรณคดีไทย เรื่อง เสนหวรรณคดีไทย เพื่อนํา 
เสนอวรรณคดีไทยในรูปแบบใหม ใหเยาวชนสนใจ
วรรณคดีไทยเพิ่มมากข้ึน ที่มีเอกลักษณตัวละคร
และเรื่องราวมาจากวรรณคดีไทย โดยใชรูปแบบ
การออกแบบ(Mood & Tone) คือ แฟนตาซี 
(Fantasy) กลุมเปาหมาย คือ นักเรียน ชายและ
หญิง อายุ10-15 ป รูปลักษณะตัวละครอางอิงจาก
วรรณคดีไทยในแตละเรื่อง เน้ือเรื่องมีความแปลก
ใหมโดยการนําวรรณคดีไทยมาประยุกตรวมกัน

เปนเรื่องราวใหม เพื่อนําเสนอใหเปนวรรณคดีไทย
สมัยใหมที่สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค 

ข้ันตอนการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 
มิติ เพื่อสงเสรมิวรรณคดีไทย เรื่อง เสนหวรรณคดี
ไทย         

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวรรณคดีไทยและ
ขอมูลจากกรณีศึกษา 15 กรณี 

 2. ทําแบบรางสื่อภาพเคลื่อนไหวสงเสริม
วรรณคดีไทยใหสอดคลองตามแนวความคิด (ดัง
ปรากฏในภาพที่ 1-3) 

3. ทําแบบรางสตอรี่บอรด เพื่อเปนแนว 
ทางในการลําดับเรื่องราว (ดังปรากฏในภาพ 4) 

4. ออกแบบภาพประกอบ เพื่อกําหนดสี
และรูปแบบของงาน (ดังปรากฏในภาพที่ 5-7) 

5. ตรวจแกจุดบกพรอง และทิศทางของ
สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติใหเปนไปตามแนวความ 
คิด  

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 1 แบบรางตัวละคร 
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ภาพท่ี 2 แบบรางตัวละคร                        

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แบบรางตัวละคร 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แบบรางตัวละคร 

 

ภาพท่ี 4 แบบรางสตอรี่บอรด 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 5 คาแรคเตอร 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 คาแรคเตอร 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ฉาก 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2มิติ จัดทํา
ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย โดยเนนสีสันใหนา 
สนใจโดยใชโทนสีแบบนุมนวลหรือโทนสีออน และ
ใสความสวยงามของความเปนไทยลงไปการดําเนิน
เนื้อเรื่องนั้นจะผสมระหวางความเปนแฟนตาซีของ
วรรณคดีไทยกับฉากแอคช่ัน มาปะยุกตรวมกันให
เปนเรื่องใหมและแปลกใหมมากข้ึน เพ่ือสงเสริม
วรรณคดีไทยนั้นเขาถึงเยาวชนไดงายข้ึนและเพ่ือสง 
เสริมใหเยาวชนกลับมาสนใจวรรณคดีไทยอีกครั้ง 

       สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่องเสนหวรรณคดี
ไทย เปนสื่อที่สงเสริมใหเยาวชนไทยกลับมาสนใจ
วรรณคดีไทยอีกครั้ง เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน
รวมในการอนุรักษวรรณคดีไทยสืบตอไป และไดรู
ถึงเอกลักษณของวรรณคดีไทยที่เปนมรดกตกทอด
จากบรรพบุรุษ 

ขอเสนอแนะ 
 นําเสนอวรรณคดีไทยโดยนํามาเลาใน
รูปแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติใหมีการดําเนิน
เรื่องราวที่สั้นและมีความแปลกใหมแตยังคงเสนห

ของความเปนวรรณคดีไทยไวเพื่อใหเยาวชนไดรูถึง
เอกลักษณของวรรณคดีไทย สงเสริมใหเยาวชน
กลับมาสนใจวรรณคดีไทยเพิ่มมากขึ้นและสามารถ
ไปตอยอดเรื่องราวรายละเอียดของวรรณคดีไทยใน
แตละเรื่องได 
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