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บทคัดยอ 

          การวิจัยครั้งนี้เกิดขึ้นจากภาพขาวและเหตุการณสะเทือนใจ ที่ทําใหผูวิจัยตองการสรางสื่อภาพเคล่ือนไหว 
เพ่ือเชื่อมโยงความเปนไปไดในการถูกหลอลวงหรือหลงผิด ใหไปทํางานในเรือประมง จนเกิดเปนปญหาคามนุษย 
ซึ่งในปจจุบันยังคงมีคนที่ยังตกเปนเหยื่อและคิดวาเปนเรื่องที่ไกลตัว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา ควรที่จะถายทอดเร่ืองราว
เหลานี้ใหกับผูที่รับชม ใหมีความระมัดระวังตัวและรูเทาทันกลของการลอลวง   

การดําเนินการวิจัยและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยนี้ ใชเครื่องมือการเก็บแบบสอบถามจาก
กลุมเปาหมาย นักศึกษา วัยทํางาน จํานวน 50 คน และวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ 
และ คาเฉลี่ย ประกอบกับการตีความจากตัวอยางกรณีศึกษา 15 กรณ ีไดวา  แนวทางการออกแบบจะมีโครงเรื่อง
ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากเร่ืองจริง ภายใตแนวคิด แบกความหวัง หนีเรือนรก ซึ่งมีภาพประกอบ มีลักษณะ
เสมือนจริงผสมผสานกับภาพลายเสน มีการใชโทนสี โมโน โทน และ ดนตรีประกอบมาชวยสรางความรูสึกรวม ให
ผูรับชมไดคลอยตามไปกับตัวละคร และเหตุการณนั้น ๆ 

ผลการวิจัย พบวา การออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เรื่อง ชีวิตที่ถูกขโมย สามารถถายทอดเร่ืองราวการ
ลอลวง ผานภาพเคลื่อนไหวอันมีเอกลักษณ และ ถายทอดความรูสึกของตัวละครไดอยางลึกซึ้ง และนาจดจํา ทําให
คนหันมาสนใจปญหาการลอลวงคนใหไปทํางานในเรือประมงมากยิ่งขี้น  

คําสําคัญ : ปญหาการคามนุษย , การลอลวง, ความระมัดระวังตัว 
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2D Animation Design “lost it live” 
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Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

          This research derives from news and This tragic story moved me. Making researchers want 

to create animation media to tell story Of Unfold enticing people to work on fishing boats. Must 

encounter unexpected events Both physical assault and heavy labor Until being a human 

trafficking in Thailand. At present, there are still prey. I would like to convey these stories to those 

watching. To be careful and know trick of cozenage and not being prey. 

 In the collect data with Questionnaires that will be from collegian and worker. analyzing 

the data obtained from basic statistics viz Percentage and average (MEAN) from and Including 

studying work from media and case study 15 case. The analysis concluded that  Design guidelines 

There will be a storyline that has been inspired by the true story , under the concept of the “last 

hope in under ship” , and which has a illustration of Realistic picture and blend with a line image 

, analogy mono tones And film score To help create a sense that the audience was amenable to 

the character. And that event 

The result of the research found 2D Animation Design “lost it live” can communicate story 

of enticing people to work. Through a unique animation and  Convey the feelings of the characters 

profoundly and make the people turn their attention to the problem a human trafficking in 

Thailand even more  

Keywords: human trafficking, enticing, Be careful 
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บทนํา 

การคาแรงงานประมงเถื่อนในประเทศไทย 
เปนปญหาการคามนุษยที่เกิดขึ้นมานานในสังคมไทย 
มีคนตกเปนเหย่ือของการลอลวงใหไปทําประมง
เถื่อนแบบผิดกฎหมายอยูมาก แมวาจะมีการนําเสนอ
ถายทอดเร่ืองราว ปราบปราม จับกุมผูกระผิด แต
ปญหานี้ยังไมหมดไปและยังคงมีอยูและเกิดขึ้ น 
สืบเน่ืองจากมีผูถูกลอลวงมักจะถูกโนมนาวดวย เงิน 
จึงเปนตัวลอที่ทําใหตัดสินใจตกลงไปทําประมงและ
ตกเปนเหย่ือของการคาแรงงานเถ่ือนโดยท่ีไมรูตัว 
การกระทํานี้ สงผลกระทบใหประมงไทยถูกจับตา
มองจากตางชาติ และกระทบตอระบบเศรษฐกิจการ
สงออกอาหารทะเล หากไทยไมสามารถแกปญหาได 
จะถูกระงับการสงออกสินคา และ สงผลใหตองมีการ
เลิกจางงานจํานวนมาก 

ผูวิจัยไดอานขาวเกี่ยวกับการลอลวงคนใหไป
ทํางานในเรือประมงตองทนใชแรงงานอยางหนัก
หลายปกวาจะหลบหนีออกมาได ผูวิจัยรูสึกสะเทือน
จิตใจกับเหตุการณที่เกิดข้ึน จึงเล็งเห็นวาควรจะมี
การนําเสนอเรื่องราว ขอมูล เหตุการณของการ
ลอลวง ใหออกมาในรูปแบบของส่ือภาพเคล่ือนไหว 
2 มิติ ซึ่งเปนสื่อที่เขาถึงงายและยังไมมีการนําเสนอ 
ออกมาในรูปแบบน้ี  ใหกับกลุมคนวัยรุนตอนปลาย 
คนวางงาน คนที่มีรายไดนอย ซึ่งเปนกลุมที่อาจจะ

ตกเปนเหย่ือได ในปจจุบันโลกอินเตอรเน็ตและ
โซเชียลมีเดีย ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
ของคนยุคใหมขึ้นเร่ือย ๆ สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
เปนสื่อที่เขาถึงงาย สามารถถายทอดเร่ืองราวไดดี 
เกิดการจดจําไดงายผานการรับชมเพียงไมนาน การ
จะถายทอดเร่ืองราว จึงงายขึ้น ทั้งกับผูคาแรงงาน
และผูใชแรงงานโดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากเร่ือง
เหตุการณจริงที่จะนํามาสรางสรรคงานออกแบบน้ี 
เพ่ือใหเกิดความสมจริง ในสวนของภาพประกอบ
และลักษณะตัวละครท่ีใชในภาพเคลื่อนไหว 2 มิตจิะ
มีการออกแบบใหมีผสมผสานระหวางลักษณะสมจริง
และภาพลักษณะลายเสน เขามาชวยในการสื่อสาร 
เนื่องจากตองการท่ี จะสื่อถึงอารมณที่เสมือนจริง 
สรางความกดดัน และความระทึกระหวางรับชม  
เพ่ือดึงความรูสึก ของผูรับชมใหมีอารมณรวมและ
เขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนวัยรุนตอนปลายและ
ผูใหญไดอยางลึกซึ้ง  

จากปญหาและขอมูลขางตนที่ไดกลาวมา 
ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะสรางสรรคงานออกแบบ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง “ชีวิตที่ถูกขโมย” เพ่ือ
ถายทอดเร่ืองราวและเพ่ิมความระมัดระวังตัว ใหกับ
ผูที่จะตกเปนเหยื่อและแสดงใหเห็นปญหาการ
ลอลวงจนเกิดเปนปญหาแรงงานที่มีผลกระทบตอ
ภาวะเศรษฐกิจในครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ได 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เรื่อง 
“ชีวิตที่ถูกขโมย” ที่ถายทอดเร่ืองราวของการถูก
ลอลวงใหไปทํางานในเรือประมง  และเพ่ิมความ
ระมัดระวังตัว ใหกับผูที่อาจตกเปนเหยื่อของการ
ลอลวง 

2. เพ่ือออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ ใหมี
เอกลักษณนาจดจําได และถายทอดอารมณของ
ผูถูกกระทํา ใหไดมากท่ีสุด 

ระเบยีบวิธีวิจัย 

 1. ศึกษาขอมูล  จากเว็บไซต  หนังสือ 
บทความวิจัย และขอมูลที่เก่ียวของกับ  
 2. สรางเครื่องมือเก็บขอมูลในรูปแบบการ
เก็บแบบสอบถาม และกรณีศึกษา 15 กรณี 
 3.เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามกับ 
กลุมเปาหมาย นักศึกษา วัยทํางาน จํานวน 50 คน  

 4. เก็บขอมูลกรณีศึกษาจากตัวอยางสื่อ 

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 15 เรื่อง โดยมีหลักเกณฑ 
ทางดาน เนื้อหา การใชภาพประกอบ โทนสี มุม
กลอง และ เสียงประกอบ 

 5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 

โดยใชคาเฉล่ียพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ 

คาเฉลี่ย (MEAN) และใชวิธีตีความจากการเก็บ 

ขอมูลกรณีศึกษา ขอมูลดังกลาว จะถูกใชเปนโจทย
ในงานออกแบบ ซึ่งจะสอดคลองกับพฤติกรรมของ 
กลุมเปาหมาย 

 6. นํ า ข อ มู ล ข า ง ต น ม า อ อ ก แ บ บ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิเรื่อง ชีวิตที่ถูกขโมย 

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 และวัยทํางาน จํานวน 
50 คน ผลที่ไดจะแยกเปน 2 สวน คือ 1) พฤติกรรม
ของผูบริโภคสื่อ 2) การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น
ข อ ง ผู ต อ บ แบบส อบ ถ า ม ต อ ง า น อ อ ก แ บบ
ภาพเคลื่ อนไหว  2 มิติ  รวมถึ งขอมูลที่ ไดจาก
กรณีศึกษาจํานวน 15 เรื่อง ไดดังตอไปน้ี  
 สวนที่1 ปจจัยที่ผูทําแบบสอบถามเลือก
รับชมสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ มากที่สุดคือ เลือก
รับชมจากเน้ือเรื่อง  (ดังตารางที่ 1) ความสนใจใน
การเลาเนื้อเรื่องของส่ือภาพเคล่ือนไหว 2มิติ คือการ
เลาเรื่องแบบไขปมของเรื่องไปเรื่อย ๆ (ดังตารางที่ 2
) และผูตอบสอบถามคิดวาปญหาการคามนุษย
ทางการประมงมีสาเหตุ มาจาก การลอลวงเหยื่อให
ไปทํางานดวย   (ดังตารางที่ 3) 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่เลือกรับชมสื่อ
ภาพเคล่ือนไหว 

ขอพิจารณาในการ 
เลือกลักษณะตาง ๆ 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

ลําดับ 

เลือกรับชมจากเน้ือ
เร่ือง  

23 46 1 

เลือกรับชมจากตัว
ละคร 

9 18 3 

เลือกรับชมจาก
ภาพประกอบ 

12 24 2 

เลือกรับชมจาก 

ประโยชนท่ีไดรับ 
6 12 4 

รวม 50 100  
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหความสนใจในการเลา
เนื้อเรื่องของส่ือภาพเคลื่อนไหว 2มิติ                                                                 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาการคา
มนุษยทางการประมง 

  

สวนที่ 2  ลักษณะเน้ือเรื่องแบบใดท่ีควรนําไปในงาน 
ออกแบบกลุมเปาหมายเลือก สรางจากเรื่องจริง  /
แรงบันดาลใจ (ดังตารางท่ี 4) 

ลักษณะแนวทางการดําเนินเรื่องของงานออกแบบ 
คือดรามา (ดังตารางที่ 5) และ ลักษณะภาพประกอบ
ที่คิดวาควรนํามาใช คือ ภาพลักษณะเสมือนจริง  (ดัง
ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเนื้อเร่ืองแบบใดท่ีคน
นําไปใชในงานออกแบบ 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหแนวทางการดําเนินเรื่อง
ของงานออกแบบ 

 

 

 

การดําเนินเรื่อง จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

ลําดับ 

เลาตามลําดับเวลา   16 32 2 
เลาสลับระหวาง
ตอนตนกับตอน
ปลาย 

4 8 3 

เลายอนหลัง  2 4 4 
เลาแบบไขปมของ
เรื่องไปเรื่อย ๆ 

28 56 1 

รวม 50 100  

สาเหตุ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

ลําดับ 

การลอลวงเหยื่อให
ไปทํางานดวย        

31 62 1 

การลักพาตัว 4 8 3 
สมัครใจไป คิดวา
รายไดดี  

11 22 2 

ไมรูวาจะถูกหลอก 4 8 4 
รวม 50 100  

ลักษณะของเน้ือ
เรื่อง 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

ลําดับ 

สรางจากเรื่องจริง/
แรงบันดาลใจ  

44 88 1 

แตงข้ึนใหม 6 12 2 
รวม 50 100  

แนวทางการ
ดําเนินเรื่อง 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

ลําดับ 

สนุกสนาน  6 12 6 
ดรามา 28 56 1 
ตื่นเตน               25 50 2 
กดดัน 23 46 3 
แอ็คชัน      8 16 5 
ปริศนา 20 40 4 

รวม - 100  
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหลักษณะภาพประกอบท่ี
คิดวาควรนํามาใชในงานออกแบบ 

 

สวนท่ี 3 การขอมูลกรณีศึกษา ผลปรากฏ
วาสวนใหญจะมีลักษณะเร่ืองแนวจินตนาการดําเนิน
เรื่องแบบมีเริ่มตนเร่ือง กลางเรื่อง และก็จบเรื่อง 
สวนภาพประกอบท่ีใชจะเปนแบบผสมผสานมีทั้งการ
ใชแบบลายเสนผสมกับการตูน มีการใชมุมกลองแบบ
ระดับสายตาเปนมุมมองหลักและสลับใชมุมมองอ่ืน
เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ มีการใชเสียงและดนตรี
ประกอบ เพ่ือชวยดึงอารมณของผูชมใหรวมไปกับ
เหตุการณนั้น 

ผลงานการออกแบบ 

จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และ 
กรณีศึกษา 15 กรณี ทําใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือและ
สม่ําเสมอ สามารถนําไปใช เปนโจทย ทางการ
ออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความ
ตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ การวิจัยครั้ง
นี้ คือ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2มิติ เรื่องชีวิตที่
ถูกขโมย ภายใตแนวคิด แบกความหวังหนีเรือนรก  

ปญหาการลอลวงคน  ใหไปทํางานในเรือประมง คน
ที่ ต ก เป น เห ย่ื อจะถู ก โน มน า วด ว ย เ งิ น  หรื อ
เปรียบเสมือนความหวัง โดยเร่ืองราวเน้ือหาท่ีจะ
นําเสนอไดรับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณการจริง 
แบงออกเปน 2 สวนคือเหตุการณการลอลวงและ
หลังจากถูกสง ข้ึนเรือแลว  มีภาพประกอบแบบ
ผสมผสานระหวางลักษณะสมจริงและภาพลักษณะ
ลายเสน มุมภาพแบบภาพยนตร ใชโทนสีสองโทน
หลักๆในการออกแบบคือ  โทนสีขางเคียง  และ 
Mono Tone แตกตางกันออกไปในแตละเหตุการณ 
มีการใชดนตรีและเสียงประกอบในงานออกแบบเพ่ือ
ดึงอารมณของผูรับชม  

 

ขั้นตอนการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 
มิต ิเรื่อง ชีวิตที่ถูกขโมย   

1. ศึกษาขอมูลเรื่องการลอลวงคนใหไป
ทํางานในเรือประมงในประเทศไทย 

2.ออกแบบเน้ือเร่ืองโดยท่ีไดรับแรงบันดาล
ใจมาจากเร่ืองจริง  

3. ทําแบบรางคาแรคเตอร ฉากใหสอดคลอง
ตามแนวความคิด 

3. ทําแบบรางสตอรี่บอรด เพ่ือเปนแนวทาง
ในการลําดับเรื่องราว 

4. ออกแบบภาพประกอบ เพ่ือกําหนดสี
และรูปแบบของงาน 

5. ตรวจแกจุดบกพรอง และทิศทางของส่ือ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ใหเปนไปตามแนวความคิด 
(ดังปรากฏในภาพที่ 1 ถึง 6 ) 

ลักษณะ
ภาพประกอบ 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

ลําดับ 

เสมือนจริง   39 78 1 

ลายเสน 3 6 4 
การตูน 4 8 2 
ลดทอนลาย
ละเอียด 

4 8 3 

รวม 50 100  
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ภาพที่ 1 แบบรางตัวละครและฉาก 

        ภาพที่ 2 แบบรางสตอรี่บอรด 

     

 

 

 

 

ภาพที่ 3  ตัวละคร(พระเอก/ไตกง/คนลอลวง) 

 

 

 

ภาพที่ 5 ตัวละคร(เพ่ือนพระเอก/ภรรยาพระเอก) 

ภาพที่ 6 ฉากการเดินเรือ 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 การออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เรื่อง
ชีวิตที่ถูกขโมย ที่ถายถอดเร่ืองราวของการลอลวงคน
ใหไปเปนเหย่ือในเรือประมง มีการนําเสนอไดอยาง
นาสนใจ ภาพเคลื่อนไหว และ การลําดับเร่ืองราวมี
การดําเนินไปอยางลึกซ้ึง ดนตรีประกอบสามารถดึง
อารมณใหมีความรูสึกรวมไดดี และ มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว สามารถถายทอด อารมณความรูสึกของ
ผูถูกกระทําไดเปนอยางดี 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ไดผลงานการออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 
มิติ เรื่อง ชีวิตที่ถูกขโมย ที่จัดทําใหสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย  มีการใชภาพประกอบลักษณะ
ผสมผสานลายเสนกับความเสมือนจริง โดยมีการใช
โทนสีขางเคียง สื่อใหเห็นองคประกอบภาพที่สมจริง  
ทั้ งตั วละคร  และ  ฉากประกอบ  ชวนให เห็น
บรรยากาศการใชชีวิตของคนใชแรงงาน และมีการใช
โทนสี  โมโน โทน เขามาชวยเสริม ในชวงที่มีการ
ดําเนินเนื้อหาที่มีการใชความรุนแรง ประกอบกับ
การเลาเรื่องที่ไขปมของเรื่องใหความรูสึก ดรามา 
กดดัน และระทึก ชวนนาติดตาม เพ่ือทําใหผูรับชมมี
ความรูสึกรวมไปกับตัวละคร  และสรางการจดจํา
เหตุการณได หลังจากท่ีรับชม 

ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เรื่อง ชีวิตที่ถูกขโมย 

ถายทอดเหตุการณการลอลวงคนใหไปทํางานใน
เรือประมงทําใหผูรับชมตะหนักถึงการมีอยูของ
ปญหาของการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมง ของ
ไทย และ รูเทาทันเลหเหลี่ยมของการลอลวง 
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