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บทคัดย่อ  
สือภาพเคลือนไหว 2 มิติเรืองชมุชนคลองบางหลวง มีจดุประสงค์เพือบอกเล่าเรืองราววิถีชีวิตของผู้คน 
ในชมุชนคลองบางหลวง และเอกลกัษณ์ของวิถีชีวิตริมคลอง การคมนาคมทางนํา หรือการค้าขายใน
อดีต โดยเล่าเรืองราวและบรรยากาศของชุมชนคลองบางหลวงในอดีตผ่านสือประชาสมัพันธ์  2 มิติ  
เรืองชุมชนคลองบางหลวง โดยการดึงจุดเด่นและเอกลักษณ์ของชุมชนคลองบางหลวงออกมาสือ
ภาพเคลือนไหว 2 มิตอิอกแบบให้สอดคล้องตามกลุม่เปา้หมายคือกลุม่วยัรุ่น เพือให้กลุม่เปา้หมายเกิด 
ความสนใจในวิถีชีวิต และบรรยากาศของชุมชนคลองบางหลวง วัตถุประสงค์ของการวิจั ยคือเพือ
ออกแบบสือภาพเคลือนไหว 2 มิติ เรืองชมุชนคลองบางหลวง ให้ชมุชนคลองบางหลวงเป็นทีรู้จกัมาก
ยิงขนึ 

ผลการวิ จัย  พบว่า  1)  ชุมชนคลองบางหลวง เ ป็น ที รู้ จักมากยิ งขึน ในกลุ่ มวัย รุ่ น  
2) สือภาพเคลือนไหว 2 มิตเิรืองชมุชนคลองบางหลวงมีเนือหาทีเข้าใจง่าย สนกุสนาน และสีสนัทีสดใส  

3X ส่งเสริมให้วัยรุ่นหันมาสนใจในวิถีชีวิตของผู้ คนในอดีต และเห็นถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชน
เพือให้วิถีชีวิตเหลา่นนัยงัคงอยูต่อ่ไป 

 

คาํสาํคัญ: การออกแบบสือภาพเคลือนไหว 2 มิติ  ชมุชนคลองบางหลวง วยัรุ่น 
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2D animation media design Khlong Bang Luang Community. 
Chattaphat  Boonmee , Duangrat Danthainum2 

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

Rajabhat University 

 
Abstract 

2D animation media design Khlong Bang Luang Community. The purpose is to tell the story 

of the lifestyle of people in the Khlong Bang Luang community. And the identity of the lifestyle 

along the canal. Water transport or trade in the past by telling the story and atmosphere of 

Khlong Bang Luang community in the past through the 2D animation media Khlong Bang 

Luang Community by pulling the strength and identity of the Khlong Bang Luang community. 

2-dimensional animation media designed to be in line with the target group, ie teenagers So 

that the target group is interested in the way of life and the atmosphere of Khlong Bang Luang 

community. The purpose of the research is to design 2-dimensional animation media about 

Khlong Bang Luang community For the Khlong Bang Luang community to be known more. 

The results of the research indicate that: 1) The Khlong Bang Luang community is 

known more and more among teenagers.2) 2-dimensional animation media about Khlong 

Bang Luang community, with content that is easy to understand, fun and bright colors. 

3) Encourage teenagers to become interested in the way of life of people in the past. And see 

the wisdom of the people in the community so that those lifestyles continue. 

 

Keywords: 2D animation media design  Khlong Bang Luang Community   Teenagers. 
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บทนํา 
 ชุมชนคลองบางหลวง  คือชุมชนเก่าแก่
ริมนํา ซงึมีมาตงัแตส่มยักรุงศรีอยธุยา  คลองบาง
หลวง หรือ คลองบางกอกใหญ่ เดมิเคยเป็นแม่นํา 
เจ้าพระยาสายเดิมมาก่อน แต่เพราะเป็นแม่นํา
ช่วงทีโค้งอ้อมกินบริเวณกว้าง เวลาแล่นเรือผ่าน
มาจึงทําให้เสียเวลาในการเดินทางไปมาก ครัง
นนั สมเด็จพระชยัราชาธิราชพระมหากษัตริย์ ใน
แผ่นดิน กรุงศรีอยุธยาจึงโปรดเกล้าฯให้มีการขดุ
คลองลดัขนึ ในปี พ.ศ.2065 เพือร่นระยะทางและ 
ระยะเวลาสําหรับบรรดาพ่อค้าต่างชาติทีจะมา
ค้าขายเจริญ สมัพนัธไมตรีกับอาณาจกัรอยุธยา
ภายหลังจากขุดคลองแล้ว คลองทีขุดกลับมี
ขนาดใหญ่โตขึนเพราะกระแสนําไหลมากัดเซาะ
ชายฝังให้กว้างขนึ ขณะทีแม่นําสายดงัเดิมค่อยๆ 
เล็กลง กลายสภาพเป็นคลองสายหนึงเท่านัน 
ปัจจุบันปากคลองทางฝังโรงพยาบาล ศิริราช
เรียกกนัว่า คลองบางกอกน้อย ส่วนปากคลองอีก
ด้านหนึง  ทางป้อมวิไชยประสิทธิเรียกกันว่า 
คลองบางกอกใหญ่   ส่วนเหตุที เ รียกคลอง
บางกอกใหญ่ว่าคลองบางหลวงก็เนืองจาก เมือ
คราวทีสมเด็จพระเจ้า ตากสิน มาสร้างราชธานี
ใหม่ทีกรุงธนบุรีนันข้าราชการขุนนางชันผู้ ใหญ่
หลายตอ่หลายทา่นมาจบัจองสร้างบ้านกนั อยูริ่ม
คลอง บางกอกใหญ่ เพราะเป็นบริเวณใกล้เคียง
กับพระราชวังกรุงธนบุรี ชาวบ้านจึงเรียกคลอง
แถบนีอีก ชือหนึงว่า "คลองบางข้าหลวง" และ
เหลือเพียง "คลองบางหลวง" ในทีสุดคลองบาง
หลวงทกุวนันีเป็นทีตงัของชมุชนทีเรียกว่า “ชมุชน
ริมคลองบางหลวง” ปัจจุบันยังเต็มไปด้วยกลิน
อายในอดีต เราสามารถพบเห็นวิถีชีวิตแบบ

ดงัเดิมของชาวบ้านแถบนี ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ชนั
เดียวรูปทรงเก่าแก่ วดัทีแสนสงบร่มเย็น ตลอดทงั
ลําคลองมีปลาสวายจํานวนมากอยูใ่นนํา และนีก็
คือเสน่ห์และความน่าสนใจของทีนี สําหรับการ
เยียมชม ชุมชนริมคลองบาง หลวง เริมจากวัด 
คหูาสวรรค์ หรือหากมาทางจรัญสนิทวงศ์ซอย 3 

เข้ามาสุดซอย และข้ามสะพาน มาก็จะเจอบ้าน
เก่าทีนํามาทําเป็นร้านค้า ร้านกาแฟ สําหรับนัง
ทานชมวิว ริมคลอง  เ ป็นระยะทางเดินสันๆ   
 จากข้อมูลเบืองต้นทําให้ผู้ วิจัยมีความ
สนใจในการศึกษาและจัดทําโครงการวิจัยและ
ออกแบบสือมลัตมีิเดียภาพเคลือนไหว 2 มิต ิ เพือ
ใ ช้ ในการประชาสัมพัน ธ์  โดย เ ป็นกา ร นํ า
เอกลักษณ์ของบ้านศิลปินคลองบางหลวงมา
จดัทําเป็นภาพเคลือนไหว  2 มิติ เพือเชิญชวนให้
ผู้ ค น ส น ใ จ แ ล ะ ม า ท่ อ ง เ ที ย ว เ ก็ บ เ กี ย ว
ประสบการณ์และดงูานศิลปะทีมีค่าภายในบ้าน
ศลิปินคลองบางหลวง  
 ผู้ วิจัยเล็งเห็นถึงโครงการการออกแบบ
สือมัลติมีเดียเพือใช้เป็นสือในการส่งเสริมการ
ทอ่งเทียว และเป็นการประชาสมัพนัธ์ชมุชนคลอง
บางหลวง เพือให้ชมุชนคลองบางหลวงเป็นทีรู้จกั
อีกครังและเป็นการดึงดูดนักท่องเทียวให้มายัง
สถานทีท่องเทียวนี  ทําให้สถานทีท่องเทียว
กลับมาเป็นทีน่าสนใจอีกครัง และเป็นการสืบ
สานศิลปะวฒันธรรมของไทยและเอกลกัษณ์ของ
ชุมชนคลองบางหลวง ให้คนรุ่นหลังจากนีได้รู้จกั
ไ ด้ ชื นชมศิลปะวัฒนธร รม ทีสวยงามของ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของ
ชมุชนคลองบางหลวงสืบตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เ พื อออกแบบสือประชาสัมพัน ธ์
ภาพเคลือนไหว2 มิติ โดยการดึงเอกลกัษณ์ของ
ชมุชนคลองบางหลวงออกมาให้โดดเดน่   

 

วิธีดาํเนินการวิจัย  
1. ศกึษาข้อมลูทตุยิภมูิจากหนงัสือ สือ เว็บไซต์
และมลัตมีิเดียรวมทงั งานวิจยัทีเกียวข้อง กบั 
การออกแบบสือภาพเคลือนไหว 2มิติ   
          2.สร้างเครืองมือเก็บข้อมลูด้วย
แบบสอบถามทีจะใช้กบักลุม่เปา้หมาย  
          3.เก็บข้อมลูปฐมภมูิด้วยการใช้ 

แบบสอบถาม กบักลุม่เปา้หมาย คือ กลุม่
นกัศกึษา ชาย-หญิง ทีชืนชอบชอบทอ่งเทียวเชิง
วฒันธรรม วิถีชีวิต ประเพณีจํานวน 50 คน  

          4. เก็บข้อมลูโดยการวิเคราะห์ข้อมลูจาก
กรณีศกึษา ตวัอยา่ง 
          5. วิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากกลุม่เปา้หมาย 

โดยใช้สถิตพืินฐาน ได้แก่ คา่ร้อยละ (%) และ 

คา่เฉลีย (MEAN) และใช้วิธีตีความจากการ 
สมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญด้านการออกแบบ ข้อมลู 

ดงักลา่วจะถกูใช้เป็นโจทย์ทางการออกแบบ ซงึ
จะ สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของกลุม่เปา้หมาย  

          6. ออกแบบสือภาพเคลือนไหว มิตเิรือง 
ชมุชนคลองบางหลวง 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากกลุม่เปา้หมาย
คือ นกัเรียน นกัศกึษา จํานวน คนผลทีได้จะ
แยกเป็น 2 เรืองคือ 1)พฤตกิรรมของ
กลุม่เปา้หมาย2)ลกัษณะความต้องการของ
กลุม่เปา้หมาย รวมทงั ข้อมลูทีได้จากวิเคราะห์
กรณีศกึษาดงันี 
 

ส่วนท1ีคณุชอบไปทอ่งเทียวชมุชนคลอง
บางหลวงกบับคุคลใดมากทีสดุ(ดงัตารางที 1) 

ตารางที1แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มเปา้หมาย
ซงึจําแนกตามบคุคลทีไปทอ่งเทียวด้วยมากทีสดุ 

บุคคลทไีป
ท่องเทยีวด้วย 

ร้อยละ ลาํดับ 

ท่ อ ง เ ที ย วกับ
เพือน 

58 1 

ท่ อ ง เ ที ย วกับ
ครอบครัว 

30 2 

ท่ อ ง เ ที ย วกับ
คนรัก 

8 3 

ท่ อ ง เ ที ย วคน
เดียว 

4 4 

รวม 100  

 
ส่วนที 2 คุณคิดว่าการดําเนินเรืองของ

ภาพเคลือนไหว มิติแบบใดเหมาะกับชุมชน
คลองบางหลวงมากทีสุด(ดังตารางที 2)คุณ
อยากจะทราบเรืองราวใดของชุมชนคลองบาง
หลวงเป็นพิเศษ(ดงัตารางที )ภาพเคลือนไหว
มิติทีคณุคิดว่าเหมาะสมทีสุดสําหรับนํามาใช้ใน
การสร้างสือภาพเคลือนไหว มิติเรืองชมุชนคลอง
บางหลวงมากทีสดุ(ดงัตารางที )  
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ตารางที2แสดงจํานวนร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายจําแนกจากความชอบวิธีการ
ดําเ นินเ รือง ทีคิดว่า เหมาะสมมากทีสุดกับ
ภาพเคลือนไหว มิตเิรืองชมุชนคลองบางหลวง 

การดาํเนิน
เรือง 

ร้อยละ ลาํดับ 

ดรามา่ 28 2 

ผจญภยั 14 4 

ไซไฟ 18 3 

แฟนตาซี 30 1 

แอคชนั 10 5 

รวม 100  

  

 ตารางที  แสดงจํานวนร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายจําแนกจากความสนใจในเรืองราว
ของชมุชนคลองบางหลวงด้านใดเป็นพิเศษ 

เรืองราวทน่ีาสนใจเป็นพเิศษ ร้อยละ ลาํดบั 

บา้นศิลปินคลองบางหลวง 36 2 

การแสดงหุ่นกระบอกเลก็ 50 1 

เรืองราววถีิชีวติของชุมชนคลอง
บางหลวง 

14 3 

รวม 100 
 

 

  

 

 

 ตารางที  แสดงจํานวนร้อยละของ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย จํ า แ น ก จ า ก ค ว า ม ช อ บ
ภาพเคลือนไหว มิต ิ

รูปแบบ
ภาพเคลือนไหว มิติ 

ร้อยละ ลาํดับ 

กราฟิกรายละเอียดสงู 14 4 

ภาพรายละเอียดตํา 18 3 

ภาพรายละเอียดสงู 24 2 

ภาพสนีาํมนั 6 6 

ภาพกราฟิก 10 5 

ภาพรายละเอียดชดัเจนดู
สบายตา 

28 1 

รวม 100  

 

 ส่ ว น ที  3 ส รุ ป ผ ลก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณีศึกษา ผลปรากฎว่าส่วนมากนิยมใช้การ
ดําเนินเรืองแบบจินตนาการใช้ตัวละครในแบบ
เหมือน จริง ส่วนฉากนนัจะใช้ฉากทีสมจริงแบบ
ลดทอนรายละเอียดเป็นแนวทางในการออกแบบ 
ส่วนเสียงทีใช้เป็นเสียงสนทนาผสมผสานกับ 
เสียงดนตรีเพือให้เรืองราวดตืูนเต้น สสี่ทีใช้ในงาน
จะใช้เป็นแบบผสม การดําเนินเรืองจะเป็นแบบ
จินตนาการและใช้มมุกล้องแบบปกต ิและมมุใกล้ 

ผลการออกแบบ 
 จากการเก็บข้อมลูจากกลุ่มเปา้หมาย และ
ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา  ทําให้ได้ข้อมูลที
น่าเชือถือและสมําเสมอ สามารถนําไปใช้เป็น
โจทย์ทางการออกแบบ  ทําให้สอดคล้องกับ
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พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ผลผลิตของการวิจัยครังนี  คือ  ออกแบบสือ
ภาพเคลือนไหว  มิติ  เป็นโครงการออกแบบ
ภาพเคลือนไหว  มิตแินวคดิทีใช้ในการออกแบบ 
(Concept) คือ มองผ่านร่องไม้ คือ การสร้าง
เรืองราวทีเชิญชวนและแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนคลองบางหลวงและเอกลักษณ์
ของชุมชนคลองบางหลวงให้ผู้ คนสนใจ  โดยใช้
รู ปแบบกา รออกแบบ  (Mood & Tone) คื อ 
สนกุสนาน , แฟนตาซี กลุ่มเปา้หมาย ชาย-หญิง 
อายุ 20-25 ปี  (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ชอบ
ท่องเทียวกับเพือนและสนใจวิถีชีวิตชุมชนเก่า 
โดยสือภาพเคลือนไหว   มิติ จะมีเนือเรือง
นา่สนใจและแปลกใหม ่

ขนัตอนการออกแบบสือภาพเคลือนไหว  
มิต ิเรือง ชมุชนคลองบางหลวง 

1. ส รุป ข้ อมูล ที ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม
กลุ่มเป้าหมายและผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 ตวัอยา่ง 
      2.ทําแบบร่างสตอรีบอร์ด และลงสีตวัละคร 

 

ภาพที  แบบร่างดนิสอสตอรีบอร์ด 

 

ภาพท ี  แบบร่างคาแรคเตอร์ 

 

ภาพที  แบบร่างคาแรคเตอร์ลงสี 

วจิารณ์ผลการวิจัย 

 การออกแบบสือภาพเคลือนไหว  มิต ิ
เรือง ชมุชนคลองบางหลวงใช้หลกัการ ออกแบบ
สําหรับกลุม่นกัเรียนนกัศกึษา ทีสนใจในการ
ทอ่งเทียวตามชมุชนเก่าแก่ทีมีเรืองราวและ
บรรยากาศแบบดงัเดมิ เนือเรืองทีนา่สนใจ 
สนกุสนานและมีประโยชน์ ใช้รูปภาพทีสวยงาม
และเข้าถึงได้ง่าย สีสนัสดใสนา่ชม 

ผลการทดสอบการใช้สือกบันกัศกึษาทํา
ให้ เห็นวา่สือภาพเคลือนไหว  มิต ิทีมีรูปแบบ 
สนกุสนาน สีสนัสดใส และดงึดดูความสนใจด้วย
รูปภาพทีสวยงาม เพือให้กลุ่มเปา้หมายเกิดความ
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สนใจ ซงึตอบโจทย์การทําสือภาพเคลือนไหว  
มิต ิเรืองชมุชนคลองบางหลวง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การออกแบบสือภาพเคลือนไหว  มิต ิ
เรืองชมุชนคลองบางหลวง ใช้หลกัการออกแบบ
สือสําหรับนกัเรียนนกัศกึษาทีไมภ่มูิใจในรูปร่าง
ของตนเอง โดยใช้ภาพวาดลายเส้นทีมี
รายละเอียดชดัเจดงู่ายสบายตา กบัโทนสีแบบ
ผสมเพือความหลากหลายทางอารมณ์ของงาน 
และสร้างเนือเรืองทีแปลกใหมแ่ละไมน่า่เบือ ซงึ
สอดแทรกแนวคิดดีๆที เพือให้กลุม่เปา้หมาย
สนใจ 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัเรืองนีสําเร็จลลุว่งลงได้ด้วย
ความชว่ยเหลือจากบคุคลหลายทา่น จงึ
ขอขอบพระคณุ ณ โอกาสนี ขอขอบคณุอาจารย์
ทีปรึกษา อาจารย์ดวงรัตน์  ดา่นไทยนํา ทีให้
คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนวคดิ ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องตา่งๆมาโดยตลอดจนงานวิจยัเลม่นี
เสร็จสมบรูณ์ ขอขอบพระคณุ คณุพอ่และคณุแม่ 
และพีชาย ทีให้คําปรึกษาในเรืองตา่งๆ และคอย
ให้กําลงัใจเสมอมา สดุท้ายขอขอบคณุเพือนๆ ที
ให้คําแนะนํา สําหรับแนวความคดิทีดี และเป็น
กําลงัใจให้ตลอดจนงานวิจยัเสร็จสมบรูณ์ 

 
เอกสารอ้างอิง 

ตะลยุ กทม. กบัผู้วา่ฯอศัวิน (2560) เสนห์่คลอง
บางหลวงเสนห์่ศลิป์และบ้านไม้ริมคลอง  
สืบค้นเมือ 5  ธนัวาคม  2561. จาก 
https://www.aswinbkk.com/bangluangcanal/ 

Mgronline (2561) “ชมุชนริมคลองบางหลวง” 
สมัผสัวิถีชีวิตดงัเดมิกบังานศลิป์ทรงคณุคา่ 
สืบค้นเมือ 12  ธนัวาคม  2561. จาก 
https://mgronline.com/travel/detail/96100000

27928 
 
Paiduaykan (2561) ชมุชนริมคลองบางหลวง 
สืบค้นเมือ 18  ธนัวาคม  2561. จาก 

https://www.paiduaykan.com/province/centr

al/bangkok/klongbangluang.html 
 

JAMMER STUDIO (2561) ทฤษฎีสี / วงจรสี / 
เทคนิคการใช้สี by. JAMMER STUDIO   

สืบค้นเมือ 18  ธนัวาคม  2561. จาก 

https://www.jammerstudio.com/single-

post/2018/02/17/%E0%B8%97%E0%B8%A

4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5

%E0%B8%AA%E0%B8%B5-

%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%

E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B5-

%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%

E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0

%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%

B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8

%AA%E0%B8%B5-by-JAMMER-STUDIO 

 

Thanawat Boontan (2558) พืนฐานการสร้าง 
Animation 2D 

สืบค้นเมือ 18  ธนัวาคม 2561.  จาก 

https://www.slideshare.net/thanawatboontan

/animation-2d-1 
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