
 การออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว 2 มิติเร่ือง”ขุมทรัพยศิลปะอียิปต” 
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บทคัดยอ 

กราฟกภาพเคล่ือนไหว 2 มิติเรื่อง”ขุมทรัพยศิลปะอียิปต”เปนการเลาเรื่องราวของศิลปะอียิปต
โบราณผานทางแอนิเมชัน 2 มิติเพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิดจินตรการ เกิดความรู เกิดความเขาใจศิลปะวามี
ความเปนมายังไงมีความหมายอะไรในแตละงานแตละภาพตาง ๆของศิลปะอียิปต วัตถุประสงคของการ
วิจัย คือ เพ่ือออกแบบกราฟกภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเรื่อง”ขุมทรัพยศิลปะอียิปต”ใหมีความทันสมัยมากข้ึน 
ทําใหกลุมเปาหมายมีความสนใจในศิลปะอียิปตมากขึ้น ดําเนินงานวิจัยดวยแบบสอบถามจากกลุมนักเรียน
มัธยมตนถึงมัธยมปลาย 

ผลการวิจัย พบวา 1)ไดกราฟกภาพเคล่ือนไหว 2 มิติที่นาสนใจ และความดึงดูดตอกลุมเปาหมาย 
2)ไดรับแอนิเมชันเกี่ยวกับศิลปะอียิปตที่ดูแลวเขาใจงายและทันสมัยทําใหกลุมเปาหมายเผลิดเพลินไปกับ
เนื้อหาของศิลปะอียิปต 3)กลุมเปาหมายใหความสนใจกับศิลปะอียิปตมากข้ึน 
 

คําสําคัญ : ศิลปะอียิปต,กราฟกภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ,ขุมทรัพย 
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2D Animation Design”Egyptian Art Treasures” 
Kavin Techasamphan1, Pibool Waijittragum 2  

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

Rajabhat University 
 

Abstract 

Animation 2D “Egyptian Art Treasures” It tells the story of ancient Egyptian art 

through 2D animation so that the target group emerges with the imagination, knowledge, 

and understanding of art, what is the meaning of each work. Of Egyptian art. The purpose 

of the research is to design a 2D animated graphic "Egyptian art treasures" to be more 

modern. Making the target group more interested in Egyptian art. Conduct research with 

questionnaires from junior high school students to high school. 

The research found that 1) Get interesting 2D animation graphics And attracting to 

the target group 2) Get animation about Egyptian art that is easy to understand and 

modern. 

 

Keywords: Egyptian Art, Animation 2D, Treasures 
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บทนํา 
 ศิลปะนั้นมีมากมายหลากหลายประเภท
ตามยุคสมัยที่ผานๆตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันแต
ละที่ในโลกเรานั้นถึงคําวา”ศิลปะ”จะเปนคํากลาง
ใชกันมีความหมายเหมือนกันแตมนุษยเรานั้น
สามารถตีความของคําวา”ศิลปะ”ออกไปไดอีก
หลายอยางตามความเขาใจของแตละคนบางคน
บางทีภาพวาดหรือประติมากรรมงายๆแตอาจจะมี
ความหมายซอนอยูในภาพน้ันมากมายกวาที่บุคคล
ทั่วไปยากท่ีจะหย่ังถึงไดวาภาพน้ันมันมีความหมาย
หรือมีคามากกวาที่คิด 

            และหนึ่งในศิลปะท่ีจะหยิบยกมาพูดถึง
คือ”ศิลปะอียิปตโบราญ”ซึ่งศิลปะของอียิปตนั้น 

จะเปนการวาดภาพลงบนกําแพงของสุสานหรือ
สถานที่ศักดิ์สิทธิที่ไชประกอบพิธีกรรมตางเพ่ือบอก
เลาเรื่องราวความเปนมาของยุคนั่นๆวามีเรื่องราว
อะไรเกิดขึ้นมาบางหรือสถานที่แหงนี้คือที่ของใคร 

ในอดีตกาลและภาพวาดเหลานี้จะแบงออกเปน
สองอยางคือ 1.ภาพวาดตัวอักษร คือ เปนภาพที่ไช
แทนตัวอักษรและภาษาคําพูดนั่นๆ2.ภาพวาด
แสดงเหตุการณ คือ ภาพวาดที่วาดขึ้นเพื่อแสดงให
เห็นถึงเหตุการตาง ๆเปรียบเหมือนภาพประกอบ
การเลาเหตุการณคูกับภาพวาดตัวอักษรซึ่ง
ภาพวาดตัวอักษรนั้นสามารถนํามาประสมๆกันให
เปนประโยคไดแตจะมีบางอันที่จะใชแทนตัวบุคคล 

หรือบางสิ่งไปเลยเชนชื่อของเทพพระเจาของอียิปต
,สัญลักษณท่ีหมายถึงการเกิดใหมหรือกคือชุบชีวิต 

           โดยปจจุบันแอนิเมชันที่เกี่ยวกับศิลปะ
อียิปตนั้นมีความลาสมัยไมมีความนาดึงดูดตอผูที่
รับชมเนื้อเรื่องมีความเขาใจยาก ผูวิจัยจึงเลงเหน็วา
ควรทําแอนิเมชันที่มีความเขาใจในเนื้อหาไดงายไม
ซับซอนมากมีความทันสมัยมากข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบกราฟกภาพเคล่ือนไหว 
2 มิติเรื่อง”ขุมทรัพยศิลปะอียิปต”ให
มีความทันสมัยมากขึ้น 

2. เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความเขาใน
ศิลปะอียิปตมากข้ึน 

   

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรศิลปะอียิปต 

2. ทําแบบสอบถามเก็บขอมูล 

3. เก็บขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงและวิเคราะห 

4. เขียนโจทยและตั้งคําถามจากขอมูล 

5. ออกแบบงานและทําวิดีโอ และนําไปทดสอบกับ 

   กลุมเปาหมาย 

6. สรุปผลจากขอมูลที่ไดและขอเสนอแนะ 

7. นําเสนอผลงาน 

 

 

ผลการวิจัย 
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 จากการวิเคราะหขอมูลจากกลุมเปาหมาย 
คือ ผูที่สนใจในศิลปะอียิปต จํานวน 50 คน ผลที่ได 
จะแยกเปน 2 เร่ือง คือ 1.ดานพฤติกรรมผูบริโภค  
2.การวิ เคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 
สวนที่1. ผูที่สนใจกราฟกเคลื่อนไหว 2 มิติเรื่อง 
ขุมทรัพยศิลปะอียิปต โดยพิจารณาจากผูตอบ 
แบบสอบถามสวนใหญคิดวาถาพูดถึงศิลปะอียิปต
สิ่งที่ทําใหนึกถึงศิลปะอียิปตมากท่ีสุดคือ เรือง
ภาพวาดฝาผนัง (ตารางท่ี1) รองลงมาคือ รูจัก
ศิลปะอียิปตจากที่ไหน(ตารางที่2) และสุดทายเปน
คิดวาอียิปตมีความโดดเดนเรื่องอะไร(ตารางที่3) 
 

ตารางท่ี 1  
นึกถึงสิ่งใดเปน
อันดับแรก 

จํานวน รอยละ 

จิตรกรรม
(ภาพวาดฝาผนัง) 

10 20 

อักษรภาพไฮโล 

กริฟฟก 

11 22 

ประติมากรรม
(งานปน,งาน
แกะสลัก,งาน

ฝมือ) 

3 6 

สถาปตยกรรม
(สิ่งกอสราง) 

24 48 

วรรณกรรม(งาน
เขียนเรื่องราวตาง 

ๆ) 

2 4 

รวม 50 100 

 

ตารางท่ี 2 

รูจักศิลปะอียิปต
จากที่ไหน 

จํานวน รอยละ 

หนังสือเรียนท่ี
โรงเรียน 

9 18 

สารคดี
ประวัติศาสตร 

18 36 

หนังสือการตูน 13 26 

นิยาย 3 6 

บทความตาม
หนังสือหรือ
อินเทอรเน็ต 

7 14 

รวม 50 100 

 

ตารางท่ี 3 

อียิปตมีอะไรที่
โดนเดน 

จํานวน รอยละ 

ดานความยิ่งใหญ
ของสิ่งกอสราง 

16 32 

ดานวัฒนธรรม
ประเพณี 

16 32 

ดานเครื่องแตง
กาย 

1 2 

ดานเทพแลพ
ตํานานชาว
อียิปต 

12 24 

ดานดาราศาสตร 3 6 

ดานการแพทย 0 0 

ดานคณิตศาสตร 2 4 

รวม 50 100 
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สวนท่ี2. นักเรียนมัธยมตน/มัธยมปลายสนใจแนว
ของแอนิเมชัน 2 มิติ(ตารางที่4)แอนิเมชันเนนอะไร
เปนหลัก(ตารางที่5)อยากไหแอนิเมชันมีตอนจบ
แบบไหน(ตารางที่6) 

 

ตารางท่ี 4 

ชอบแอนิเมชัน
แนวไหน 

จํานวน รอยละ 

แนวไซไฟ/ล้ํายุค 3 6 

แนวแฟนตาซี
เหนือ

จินตรนาการ 

34 68 

แนวไขปริศนา
หาทางออก 

13 26 

แนวสยองขวัญ 0 0 

รวม 50 100 

 

ตารางท่ี 5 

อยากไหเนน
อะไรเปนหลัก 

จํานวน รอยละ 

เนนฉากสถานที่
และความ
สวยงาม 

7 14 

เนนตัวละครให
เห็นถึง

รายละเอียดของ
ตัวละคร 

17 34 

เนนเนื้อเรื่องของ
แอนิเมชันใหมี
ความเขามากข้ึน 

26 52 

รวม 50 100 

 

 

ตารางท่ี 6 

อยากให
แอนิเมชันมี

ตอนจบแบบใด 

จํานวน รอยละ 

Good end 32 64 

Bad end 4 8 

จบแบบใหคนดู
ไปคิดตอ 

14 28 

รวม 50 100 

 

สวนที่ 3จากตารางผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องการ
ออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเรื่อง”ขุมทรัพย
ศิลปะอียิปต”ทําใหทราบวาเหมาะกับ
กลุมเปาหมายทั้งชายและหญิงที่อยูในชวง 13 – 20 
ปอยูในชวงนักเรียน/นักศึกษาสวนใหญมี
สถานะภาพโสด มักใชเวลาชวงเย็นที่กลับจากบาน
หรือเรียนจนถึงดึกในการกับชมแอนิเมชันสัปดาห
ละ 2-3 ครั้งเพ่ือไดรับความบันเทิงในการดู
แอนิเมชัน กลุมเปานั้นมีความรูเรื่องศิลปะอียิปตอยู
ระดบักลางๆพอรูบางเรื่องที่เปนเหตุการณสําคัญ 
โดยรวมคิดวาเปนเรื่องที่คนรูยังไมคอยมีจํานวน
มากมีคนใหความสนใจแตยังไมมีสื่อที่ทําออกมาได
นาสนไจเทาท่ีควร สวนดานความตองการตอง
แอนิเมชันนั้นเร่ืองจะเนนไปทางแฟนตาซีกับเนน
เนื้อเรื่องใหมีความเขาใจมากขึ้นและมีตัวละครเอก
ที่มีความสามารถรอบดานและฉากจบเปนแบบ 
Good end 
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                   ผลการออกแบบ 

            จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 
และ กรณีศึกษาตัวอยาง ทําใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ 
สม่ําเสมอสามารถนําไปใช เป นโจทยทางการ 
ออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความ 
ตองการของกกลุมเปาหมาย ผลผลิตของวิจัยครั้งน้ี 
คือ ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เร่ือง”ขุมทรัพยศิลปะ
อียิปต”เปนโครงการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 
มิติ แนวคิดที่ใชในการออกแบบ (Concept) คือ 
ผจญภัยแดนอียิปต เปนการนําเสนอเร่ืองราวของ
ศิลปะอียิปตไหออกมาเปนแนวผจญภัยฝาดงความ
อันตรายไปตามท่ีตาง ๆเพ่ือเรียนรูจากส่ิงนั้น โดย
ใ ช รู ป แบบ เ ป น  (Miracle/Adventure) โ ด ย มี
กลุมเปาหมายเปนทุกเพศ อายุ 13-20 ป เปน
นักเรียนมัธยมตน/มัธยมปลายท่ีสนใจศิลปะอียิปต
และชื่นชอบแอนิเมชัน 2 มิติ 
ขั้นตอนการทํากราฟกภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ 
1.ศึกษาขอมูลเรื่องศิลปะอียิปต 
2.ออกแบบตัวละครและเนื้ อ เรื่ อ ง ให เข ากับ
แนวความคิด 

3.ออกแบบฉากและเน้ือของแอนิเมชัน 

 

ดังภาพประกอบที่ 1 

 
                ภาพที่ 1 แบบรางตัวละคร 
ดังภาพประกอบที่ 2 

 
                      ภาพที่ 2 ฉาก 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง “ขุมทรัพย
ศิลปะอียิปต” นั้นไดทําไหมีความนาสนใจมากข้ึนมี
ความตื่นเตนทําไหมีความรูสึกสนุก เขาถึงไดงายไห
ความรู และจินตรนาการตอผูที่ รั บชม  ทําให
กลุมเปาหมายหันมาสนใจศิลปะอียิปต ความ
เปนมาของศิลปะอียิปตตาง ๆ 

           สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่องขุมทรัพย
ศิลปะอียิปตเปนส่ือใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ศิลปะของอียิปตมากขึ้น เชิญชวนใหกลุมเปาหมาย
หันมาสนใจศึกษาประวัติศาสตรของศิลปะอียิปต
และเผลิดเพลินไปกับแอนิเมชันที่จะส่ือเร่ืองราว
ออกมาใหเขาใจงาย 
 

เอกสารอางอิง 
ศิลปะอียิปตมีกี่ประเภท 

แหลงขอมูล : 
http://www.thaigoodview.com/node/49278 

คนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 
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ประวัติศิลปะอียิปต
แหลงขอมูล : 
http://www.oceansmile.com/Egypt/ArtEgyp

t.htm 

คนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 

 

ประวัติศาสตรศิลปะอียิปต 
แหลงขอมูล : http://ancient-egypt-ancient-

history.blogspot.com/2018/07/blog-

post.html 

คนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 

 

งานจิตรกรรมศิลปะอียิปต 
แหลงขอมูล : https://my.dek-

d.com/Little_HiPpO/writer/viewlongc.php?i

d=465008&chapter=1 

ตนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 

 

ประวัติศาสตรอียิปต 
แหลงขอมูล : 
http://egyptwonderland2.blogspot.com/20
12/09/blog-post.html 

คนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 
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