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บทคัดยอ 

 

 สื่อภาพเคล่ือนไหว2มิติ เรื่องเลาจากปานาน มีจุดประสงคเพื่อถายทอดเร่ืองราวปญหาปาของจังหวัดนาน 

ที่ไดเกิดข้ึน  ไมวาจะเปนการตัดไมทําลายปา  การเผาปา ทําไลเลื่อนลอย ฯลฯ  ดวยปญหาเหลาน้ีทําใหเกิดปญหา 

อื่น ๆ ตามมาอีกมาก จากปญหาจึงไดสรางสื่อการเรียนรูถึงความสําคัญระหวางคนและปาไม รวมทั้งการอยูรวมกัน 

อยางมีความสุข   การเก็บขอมูลแบบสอบถาม  โดยวิเคราะหจากสถิติพื้นฐาน  ไดแกคารอยละ(%)  และ  คาเฉลี่ย 

(MEAN) โดยการกําหนดกลุมเปาหมายเปนเยาวชน นักเรียน – นักศึกษารวมท้ังศึกษางานจากส่ือและ ภาพเคล่ือน 

ไหวที่เปนกรณีศึกษาจํานวน 15 กรณี วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ  ที่เกี่ยวกับปา 

ไม  ใหมีความสวยงามนาจดจํา เพื่อใหผูคนไดรับรูถึงคุณประโยชนของปาไม และหันมาอนุรักษปาไมมากขึ้นดําเนิน 

การวิจัยดวยการ สอบถามกลุมเยาวชน และ จากกรณีศึกษาจํานวน 15 กรณี 

 ผลการวิจัย พบวา 1) เยาวชนหันมาสนใจและใหความสําคัญกับปาไมมากขึ้น 2) สื่อเคลื่อนไหว2มิติ 

สามารถสรางกําลังและพลังในการดูแลอนุรักษปาไม 3) สื่อภาพเคล่ือนไหว2มิติ ประชาสัมพันธ และ รณรงค 

เกี่ยวกับปญหาปาไมนาน 

 

คําสําคญั สื่อภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ, ปานาน, การอนุรักษปา 
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2D Animation Design “ echo from nan forest ” 

AKRAWAT SINGJAICHUEN, SUPATRA LOOKRAKS 

Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

        2D animation design “echo from nan forest” the purpose is to communicate the forest 

problem in nan province that has happened whether it be the deforestation, burned forest, 

Shifting farm, etc.  with these problems causing others problems followed a lot, from that issue 

therefore created some animation that Teaches the importance between people and forests 
Including living together happily. In the collect data section by analyzing basic statistics viz 

Percentage (%) and average (MEAN) and set targeting groups as youth and Including studying work 

from media and case study 15 case. The objective is to design 2D animation about forest Problem 

that to be creative also nifty and unique, so that people get to know the benefits of the forest 

And turned to preserve forests. Research by Ask the youth group and case study 15 Case  

research result showed 1) The youth became more interested and focused on the forest.  

2) 2D animation media can create power and preserve of forest.  3) 2D animation media Public  

relations and campaign About the problem of Nan forest. 

 

Keywords 2D animation, nan forest, stop motion 
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บทนํา 

 เนื่องจากจังหวัดนานมีทรัพยากรปาไม 

จํานวนมาก จึงไดเกิดปญหาปาไมขึ้น ไมวาจะเปน

การตัดไมทําลายปา, การทําไลเลื่อนลอย, การเผา

ปา ฯลฯ เมื่อเวลาผานไปปญหาเหลานี้ยังไมลดลง 

และยังไดเกิดปญหาอ่ืน ๆตามมา โดยเฉพาะภัย

ธรรมชาติที่จังหวัดนานไดเผชิญอยูทุก ๆป  และ

ยังมีปญหาคาฝุนนละอองที่เกินมาตรฐาน แต

ในทางกลับกันการแกไขปญหายังดูไมจริงจัง

เทาที่ควร ทําใหปาไมไดถูกทําลายลงทุก ๆป ดวย

ประชาชนท่ีขาดความรู การประชาสัมพันธ และ

สื่อที่คอยสงเสริมการอนุรักษปาไม 

 ก า ร ท่ี จั ง ห วั ดน า น ข้ึ น ชื่ อ เ รื่ อ ง ก า ร

ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ จึงมีปาไมอยูมากมายดวย

เหตุนี้ทําใหจังหวัดนานเกิดปญหาปาไมตาง ๆ

ตามมาอยางมากมาย ดวยปญหาที่ยังคงเพิ่มขึ้นใน

ทุก ๆป เน่ืองจากสวนหนึ่งมาจากทางภาครัฐที่

ไมไดจริงจังกับปญหา และรวมถึงเหตุผลอื่น ๆ ทํา

ใหปาไมถูกทําลายลงเปนจํานวนมาก จากที่กลาว

ในขางตน ประชาชน รวมถึงเยาวชนยังขาดส่ือที่

จะชวยบอกเลาเกี่ยวกับปาไมและการอนุรักษปา

ไม ซึ่งในการจัดทําสื่อเคลื่อนไหวสองมิติ  เพื่อ

สงเสริมการอนุรักษปาไม ดวยวิธีการสรางความ

เขาใจ รวมถึงประโยชนของปาไมใหแกผูชมเพื่อ

ตระหนักถึงปญหาของปาไมในจังหวัดนาน และ

แนวทางการอนุ รั กษ ป า  โ ดยสื่ อนี้ เ ป นสื่ อ

ภาพเคล่ือนไหวสองมิติ ที่มีการดําเนินเน้ือเรื่อง

ผานบุคคล ๆ หนึ่ง โดยมีทั้งตัวละครเสริม ฉาก 

ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ฉ า ก  ร ว ม ถึ ง พ ร็ อ พ  ห รื อ

องคประกอบพิเศษท่ีบงบอก และเจาะจง ยกตัว

เชนการใชผาลายนํ้าไหล เปนองคประกอบสวน

หน่ึงของตัวละคร นั้นแสดงใหเห็นวาพ้ืนที่ที่เลา

เรื่องอยูเปนพื้นที่ของจังหวัดนาน 

 จากปญหาขางตนที่ไดกลาวมา ทําให

ผูวิจัยมีความสนใจ ทําสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสรางส่ือ

เคล่ือนไหวสองมิติ เพื่อสรางพลังในการดูแลรักษา

ปาไม โดยในเฉพาะในจังหวัดนาน เพื่อใหผูคนได

อนุรักษ และสืบสานปาไมใหคงอยูตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพื่อออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 

เพื่อนําเสนอเรื่องของปญหาปาไมนานใหมีความ

สวยงาม เปนที่นาจดจํา 

 2.เพื่อใหผูคนเห็นถึงประโยชนของปาไม 

และหันมาอนุรักษปาไมกันมากข้ึน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาขอมูลจากเว็บไซต หนังสือ ที่

เกี่ยวกับปาไมจังหวัดนาน 

 2. ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย

แบบสอบถามที่จะใชกับกลุมเปาหมาย 

 3 .  เก็บขอมูลด วยแบบสอบถามกับ

กลุมเปาหมาย คือมีอายุระหวาง 10 – 20 ป 

นักเรียน – นักศึกษา จํานวน 50 คน 

 4. เก็บขอมูลจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ

กับงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียเคล่ือนไหว จํานวน 

15 กรณี 

 5. วิเคราะหจากการเก็บขอมูลโดยใชสถิติ

พื้นฐานกับกลุมเปาหมายไดแก คารอยละ(%) 

และ  ค า เฉลี่ ย (MEAN)  และสรุปข อมู ลจาก

กรณีศึกษาจํานวน 15 กรณี ซึ่งขอมูลดังกลาวจะ

ใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะสอดคลองกับ

พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

 6 .  นํ าขอมูลข างตนมาออกแบบส่ือ

เคลื่อนไหว 2 มิติ เ พ่ือสรางพลังในการดูแล

อนุรักษปาไมจังหวัดนาน 

ผลการวิจัย 

 จ า กก า ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก

กลุมเปาหมาย คือนักเรียนจํานวน50คน ผลท่ีได

จะแยกเปน 2 เรื่อง คือ 1) พฤติกรรมการใชสื่อ

มั ล ติ มี เ ดี ย  2 )  วิ เ ค ร าะห ข อมู ลของ ผู ตอบ

แบบสอบถามถึงเรื่องสื่อเคลื่อนไหว 2 มิติ และ

รวมถึงขอมูลที่ไดจากกรณีศึกษาจํานวน 15 เรื่อง 

 สวนที่ 1 ปจจัยที่ทําใหสนใจรับชมสื่อ

เคล่ือนไหว 2 มิติ คือ ตัวละครโดเดน (ดังตารางที่

1) สิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อพูดถึงการทองเที่ยงเชิง

ธรรมชาติคือการเดินปา (ดังตารางที่ 2) ปานานมี

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 809 -



ความสําคัญตอประเทศไทยในเชิงธรรมชาติ (ดัง

ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 1 ปจจัยใดท่ีทําใหทานเลือกรับชมสื่อ

เคลื่อนไหว 2 มิติ 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 สิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อพูดถึงการทองเที่ยว

เชิงธรรมชาติคืออะไร 

 

 

ตารางที่ 3 ปานานมีความสําคัญตอประเทศไทย

ในดานใด 

 

 

 

 

สวนที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามตองใหเนื้อเร่ือง

เปนไปแบบดราม า  (ดั งตารางที่  4 )  ผู ตอบ

แบบสอบถามคิดวาสิ่งที่ทําใหเกิดปญหาปาไมมาก

ที่สุดคือการตัดไม (ดังตารางที่ 5) รูปแบบที่

สามารถทําใหผูชมสนใจไดคือใชทั้งภาพและเสียง 

(ดังตารางที่ 6) 

ตารางที่ 4 ในงานอนิเมชั่นเคลื่อนไหว เกี่ยวกับ

ปญหาปาไมควรใชเนื้อเรื่องแบบใด  

 

 

 

ตารางที่ 5 ในการเกิดปญหาปาไมอะไรที่มี

สวนมากที่สุด 
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ตารางที่ 6 ในงานออกแบบสื่อเคลื่อนไหวควรใช

ภาพและเสียงรูปแบบใด ถึงจะสะเทือนอารมณ

มากที่สุด 

 

 

สวนที่ 3 ผลวิเคราะหกรณีศึกษาไดผลปรากฏวา

สวนใหญจะมีลักษณะเรื่องแนวสมจริง การ 

นํ า เสนอจะเปนแบบเสี ยงบรรยายส วน ใน

ขอพิจารณาการนํา เสนอสวนมากจะเปนไป

แนวทางเนนเทคนิคการเคลื่ อนไหว  และมี

ภาพประกอบรองลงมา การใชภาพประกอบน้ัน

สวนใหญจะเปนภาพถาย  และใชสี ในเฉดสี

เดียวกันเพื่อความกลมกลืนและเปนเอกภาพของ

งาน การใชเสียงประกอบสวนมากจะ เปนดนตรี

ประกอบ เพื่อดึงอารมณผูคนใหคลอยไปตาม

เรื่องราว ในสวนความคิดสรางสรรค เปนสวนที่ 

จํานวนเทากัน เนื่องจากทั้งคูเปนสวนสําคัญของ

งาน ทําใหมีจุดเดน และไม เหมือนใคร การ

เคล่ือนไหว สวนใหญใชแบบสามมิติ เพื่อมุมมองท่ี

มากขึ้น 

ผลการออกแบบ 

 ผลการเก็บขอมูลกลุมเปาหมายและ

กรณีศึกษา 15 กรณี ทําใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ

และสมํ่าเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทยทางการ

ออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความ

ตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของการวิจัย

ครั้งน้ี คือ สื่อเคลื่อนไหว 2 มิติ สรางพลังในการ

ดูแล และอนุรักษปาจังหวัดนาน แนวคิดที่ใชใน

งานออกแบบ (concept) เพื่อใหผูคนไดรับรูและ

รูจักประโยชนของปาไม รวมถึงการอยูรวมกัน

อยางมีความสุข โดยใชรูปแบบการออกแบบ 

(mood and tone) คือ ดรามา ตื่นเตน โศกเศรา 

กลุมเปาหมายคือ เพศ ชาย - หญิง อายุ 10 – 20 

ป  ที่ ส น ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ธ ร ร ม ช า ติ  โ ด ย สื่ อ

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ จะมีรูปแบบที่ใชเทคนิค

พิเศษ (stop motion) เปนที่จดจําไดงาย เพื่อ

สรางความสนใจและการจดจําใหกับผูชม และ

สรางความเขาใจถึงปญหาปาไมจังหวัดนาน 
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 ขั้นตอนการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 

2 มิติ เกี่ยวกับปญหาปาไมของจังหวัดนาน 

1. ศึกษาขอมูลปาไมจังหวัดนาน 

2. สรางแบบรางดีไซนใหสอดคลองตาม 

แบบแนวคิด 
3. สรางสตอรี่บอรดเพ่ือลําดับเหตุการณ 

ในเร่ือง 
4. ออกแบบภาพประกอบเพื่อกําหนดสี 

และรูปแบบบนงานภาพประกอบ 
5. สรางแบบจําลองเพื่อทดสอบ และ 

แกไขจุดที่บกพรอง ใหเปนไปตามแนวคิดของการ
ออกแบบ 

 

 

                                                             

 

 

ภาพที่ 1 แบบรางคาแรคเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แบบรางฉาก 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แบบรางสตอรี่บอรด 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 คาแรคเตอร 
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ภาพที่ 5 ฉาก 

 

วิจารณผลการวิจัย 

 การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
ปญหาปานาน ใชหลักการออกแบบสําหรับ
เยาวชน โดยเนนองคประกอบท่ีนานสนใจ และ
เทคนิ คพิ เ ศษ เพื่ อ ส ร า งการจดจํ า  และ ใช
ภาพประกอบท่ีเหมาะสมกับงาน ใหขอมูลที่เขาใจ
งาย กระชับ สามารถถายทอดเร่ืองราวปญหาไปสู
กลุมเปาหมายได 

สรุปและอภิปรายผล 

 สื่ อภาพเค ล่ือนไหว  2 มิติ  จัดทํ า ให
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย โดยใชภาพ และ
เทคนิค สรางความนาสนใจใหกับกลุมเปาหมาย
ไดรับรูถึงปญหา และสรางเปนพลังในการดูแล
รักษาปาไมใหยืนยาว 

กิตติกรรมประกาศ 

 กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือของหลายทาน จึง
ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารณ
ที่ปรึกษา อาจารณ สุภัทรา ลูกรักษ ที่คอยให
คําปรึกษา และ คําแนะนํามาตลอด ในสวนการให
คําปรึกษาในสวนตาง ๆ ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พี่ ๆ
ที่คอยใหมุมมองการออกแบบตาง ๆ รวมถึงให
กําลังใจเสมอมา และขอขอบคุณครอบครัวที่คอย
ชวยเหลือดานทุนทรัพย และกําลังใจอยางดีใน
การดําเนินงานวิจัย ขอขอบคุณเว็บไซนตาง ๆ ที่
ใหขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิจัยชิ้นน้ี จนเสร็จ
สมบูรณ 
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