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บทคัดย่อ 
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว2มิติเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟจัดท าขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสื่อ

บอกเล่าถึงกิจกรรมต่างๆในงานเทศกาลเช่นการยิงบั้งไฟ,การเซิ้งบั้งไฟและอนุรักษ์ประเพณีอีสานที่มีที่มา
จากนิทานโบราณเกี่ยวกับการท าสงครามของเทวดาและมนุษย์และรวมถึงเพื่อเชื้อเชิญให้คนยุคใหม่หันมา
ให้ความสนใจและรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น  

ผ่านงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวที่มีลายเส้นแบบตะวันตกผสมความเป็นไทย โทนสีสว่าง ด าเนิน
เร่ืองแนวผจญภัย ,Action ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ จะใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา วัยรุ่นอายุ13-18ปี และแบบสัมภาษณ์ที่จะใช้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย(MEAN) และใช้วิธีการตีความ
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ด าเนินการวิจัยโดยการสอบถามกลุ่มเป้าหมายและการ
สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกี่ยวกับโทนสี,รูปแบบของภาพประกอบและวิธีการด าเนินเร่ืองที่
ควรใช้ในงานออกแบบ  วัตถุประสงค์ออกแบบภาพเคลื่อนไหว2มิติที่บอกเล่าเรื่องราวของประเพณีบุญบั้ง
ไฟได้อย่างน่าสนใจ ครบถ้วน รวมทั้งท าให้วัยรุ่นยุคใหม่กลับมาให้ความส าคัญกับประเพณีเก่าแก่มากขึ้น  

ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มเยาวชนสมัยใหม่เข้าใจและรู้จักเทศกาลประเพณีเก่าแก่ของไทยมากขึ้น อีก
ทั้งยังหันมาให้ความสนใจกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
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Abstract 

 Research for 2D animation design of the Rocket Festival is the media that show 
about all of activity in rocket festival, such as the rocket competition, regional dancing and  
the history of this south east thailand tradition is the story about the war between human 
and god, The purpose of the research is for tell the teenager and new generation’s people 
to give more attention to the ancient tradition and conserve it. 
 About the design of animation, the mixed thai and west style illustration, the 
vivid warm tone color will be use in this project and tell the story by the adventure and 
Action genre. collect data with questionnaires that will be used with the target group that 
set on teenager 13-18 years old and interview form to be used with design professionals 
analyze the data obtained from using basic statistics, percentage (%) and using the 
interview method for design experts. The objective is to design the noticeable 2D 
animation that can present the story of rocket festival and easy to approach to teenage  
 The result of the research found the teenager have been know about the ancient 
traditional and pay attention to the old culture more than before.    

 
 
Keywords: Tan, Khan-kag , Fireball rocket  
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บทน า 
ผู้คนส่วนมากอาจจะรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อ

ประเพณีบุญบั้งไฟกันอยู่บ้าง ซึ่งเป็นประเพณีที่มี
การจุดบั้งไฟ หรือปล่อยบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า ผู้คน
ส่วนมากที่เคยได้ยินชื่อของประเพณียังไม่ค่อยรู้จัก
รายละเอียดในส่วนลึกของประเพณีบุญบั้งไฟน้ีมาก
นักเช่น ความเป็นมา มาจากนิทานพื้นบ้านของภาค
อีสานเร่ืองพระยาคันคากและเร่ืองผาแดงนางไอ่ 
เป็นเร่ืองราวของการท าสงครามกันระหว่างเจ้าผู้
ครองเมืองและพญาแถนเทวดาบนท้องฟ้าจน
สุดท้ายได้เจรจาตกลงกันให้มีการยิงบั้งไฟขึ้นฟ้าจึง
ได้เป็นที่มาของประเพณีน้ี หรือจะเป็นกิจกรรม
ต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศกาลเช่นการแข่งขันบั้งไฟของ
หมู่บ้านต่างๆ ด้วยบั้ ง ไฟหลากหลาย รูปแบบ
หลากหลายขนาด หรือจะเป็นการเซิ้งบั้งไฟด้วย
ขบวนแห่ตกแต่งอย่างสวยงาม หรือบรรดานางร า
แต่งตัวงดงามมาเซิ้งมาฟ้อนร าเคล้าเสียงดนตรีหมอ
ล าพื้นบ้านเพื่อเป็นการถวายพญาแถน และธรรม
เนียมโบร่ าโบราณอย่างการถูกโยนลงในโคลนหรือ
ที่คนท้องถิ่นจะเรียกว่า”ลงตม”หรือจะเป็นความ
เชื่อโบราณของชาวบ้านหากปีไหนที่ไม่มีการจัดงาน
บุญบั้งไฟขึ้นหรือหยุดการจัดเทศกาลหมู่บ้านน้ันๆ
จะต้องรอไปอีกถึง6ปีเพื่อที่จะได้จัดงานขึ้นอีกคร้ัง 
เน่ืองจากความเชื่อว่าอาจจะเป็นอาเพศแก่หมู่บ้าน
น้ันๆ และน่ีเป็นเรื่องราวส่วนหน่ึงของประเพณีบุญ
บั้งไฟของชาวอีสานที่ยังมีผู้คนอีกไม่น้อยยังไม่
ทราบเร่ืองราวที่เป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจ เหล่าน้ี 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ 

เน่ืองจากการออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิ ติ
เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้ งไฟที่ เคยมีอยู่ น้ันยั งไม่
สวยงามไม่เป็นที่น่าพอใจไม่ดึงดูดผู้คนมากนักและ
ยังอธิบายความเป็นมาต่างๆของประเพณีน้ีได้อย่าง
ยังไม่ชัดเจนมากนัก 

ผู้วิ จัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส า คัญของ
โครงการวิจัย การออกแบบภาพเคลื่อนไหว2มิ ติ
เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟ จะสามารถท าให้กลุ่ม เด็ก
วัยรุ่นในปัจจุบัน หรือผู้คน เข้าใจและรู้จักประเพณี
บุญบั้งไฟกันมากขึ้นทั้งในด้านของประวัติที่มา หรือ
ตัวของงานเทศกาล รวมทั้งมีความภาคภูมิใจและ
ยังสามารถอนุรักษ์ประเพณีน้ีไว้ได้ด้วยการเชิญชวน
ให้ผู้คน เข้ามาท่องเที่ยวภาคอีสานได้อีกทางหน่ึง 
และเมื่อเด็กๆรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในประเพณี
ท้องถิ่นก็สามารถที่จะบอกต่อได้เ ต็มที่ ท าให้
วัฒนธรรมเก่าแก่ยังคงอยู่ต่อไปและเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติ

น าเสนอเรื่องราวประเพณีบุญบั้งไฟ ที่มีความดึงดูด 
ความสวยงามและเป็นที่น่าจดจ า 

2.เพื่อออกแบบสื่อน าเสนอเร่ืองราวของ
เทศกาลประเพณีบุญบั้งไฟที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่
ได้ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนหันมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากขึ้น    

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ต ารา สื่อ 
เว็บไซต์และมัลติมีเดีย รวมทั้ง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิ ติ  เ ร่ือง
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
2. สร้างเคร่ืองมือเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่จะ 
ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาวิเคราะห์กลุ่ม 
ตัวอย่างกรณีศึกษา 
3. เก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการใช้แบบสอบถามกับ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา อายุ13-
15ปี จ านวน 50 คน 
4. เก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบจ านวน4ท่าน 
5. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) และ 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 531 -



ค่าเฉลี่ย (MEAN) ข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นโจทย์ 
ทางการออกแบบ ซึ่งจะสอดคล้องกับพฤติกรรม 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
6. ออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เร่ืองประเพณี
บุญบั้งไฟ และต านานความเชื่ออีสานโบราณ 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเป้า 

หมายคือ ช่วงอายุ18-25 ปี จ านวน 50 คน ผลที่ 
ได้จะแยกเป็น2เร่ืองคือ 1) พฤติกรรมความรู้ ความ
สนใจเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ 2) ลักษณะของ
สื่อภาพเคลื่อนไหว2มิติที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ
รวมทั้ง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบจ านวน 4 ท่าน มีรายละเอียด
ดังน้ี 
ส่วนท่ี1 กลุ่มเป้าหมายทราบว่าประเพณีบุญบั้งไฟ
จัดขึ้นเพื่อสิ่งใด ตามรางที่1. กลุ่มเป้าหมายคิดว่า
จุดเ ด่นของเทศกาลคืออะไร ตามตารางที่ 2 . 
กลุ่มเป้าหมายคิดว่าการจัดงานตามสถานที่ใดที่จะ
ซาบซึ้งมากที่สุด ตามตารางที่ 3. 
 
ตารางที่1. ผลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทราบว่า
ประเพณีบุญบั้งไฟจัดขึ้นเพื่อสิ่งใด 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่2. ผลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายคิดว่า
จุดเด่นของเทศกาลคืออะไร 
 
 
 
 
ตารางที่3. ผลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายคิดว่าการ
จัดงานตามสถานที่ใดที่จะซาบซึ้งมากที่สุด 
 
 

ส่วนที่2. กลุ่มเป้าหมายต้องการภาษาท้องถิ่นหรือ
ภาษกลางในงานดีไซน์ตามตารางที่1.กลุ่มเป้าหมาย
คิดว่าลักษณะลายเส้นแบบใดที่ท่านคิดว่าควรใช้ใน
ภาพเคลื่อนไหว2มิติเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ และสา
มาร5ใช้ถ่ายทอดความสนุกสนาน เป็นธรรมชาติ 
และสมัยใหม่ได้ดีที่สุดตามตารางที่2. กลุ่มเป้าหมาย
คิดว่าลักษณะลายเส้นแบบใดที่ท่านคิดว่าควรใช้ใน
ภาพเคลื่อนไหว2มิติเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ และสา
มาร5ใช้ถ่ายทอดความสนุกสนาน เป็นธรรมชาติ 
และสมัยใหม่ ได้ดีที่สุดตามตารางที่3. 
 
ตารางที่1.กลุ่มเป้าหมายต้องการภาษาท้องถิ่นหรือ
ภาษกลางในงานดีไซน์ 
 
 
 
 
ตารางที่2.กลุ่มเป้าหมายคิดว่าลักษณะลายเส้น
แบบใดที่ท่านคิดว่าควรใช้ในภาพเคลื่อนไหว2มิติ
เร่ืองประเพณีบุญบั้งไฟ และสามาร5ใช้ถ่ายทอด
ความสนุกสนาน เป็นธรรมชาติ และสมัยใหม่ได้ดี
ที่สุด 
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ตารางที่3.กลุ่มเป้าหมายคิดว่าลักษณะลายเส้น
แบบใดที่ท่านคิดว่าควรใช้ในภาพเคลื่อนไหว2มิติ
เร่ืองประเพณีบุญบั้งไฟ และสามาร5ใช้ถ่ายทอด
ความสนุกสนาน เป็นธรรมชาติ และสมัยใหม่ ได้ดี
ที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบได้ให้แนว 
คิดในการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว2มิติประเพณี
บุญบั้งไฟ ดังน้ี ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง4ท่านได้ให้ความ
คิดเห็นดังน้ี ลายเส้นที่ควรใช้ในงานออกแบบชิ้นน้ี 
สามารถใช้ลายเส้นที่เป็นแบบสากลได้และยังเพิ่ม
ไทยเข้าไปเล็กน้อยเพื่อความน่าสนใจและเป็น
เอกลักษณ์ โทนสีที่ใช้ในงานควรใช้โทนสีวรรณะ
ร้อนให้เหมาะกับบรรยากาศของเทศกาลที่อยู่ใน
เอเชีย ทั้งสองพาร์ทของเน้ือเร่ืองควรมีลายเส้นที่
ต่างกันแต่ไม่มากจนเกินไป เพื่อท าให้งานเป็นชุด
เดียวกันแต่ยังคงแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน 
การผูกเน้ือเร่ืองทั้งสองพาร์ทควรใช้ทั้งการเล่า 
อธิบาย หรือFlashback แต่การตัดเปลี่ยนฉากควร
ท าให้สนุกสนานน่าสนใจ การเล่าเร่ืองควรใช้ความ
เป็นแฟนตาซีในการน าเสนอและไม่จ าเป็นต้อง
น าเสนอข้อมูลจริงทั้งหมด เพื่อให้ผู้ชมเกิดความ
สงสัยแล้วสืบหาข้อมูลต่อเอง  

ผลการออกแบบ 
 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ท า ให้ได้ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือและสม่ าเสมอ สามารถนาไปใช้เป็นโจทย์ 
ทางการออกแบบ ท าให้สอดคล้องกับพฤติกรรม 
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผลผลิตของ 
การวิจัยคร้ังน้ี คือ ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เ ร่ือง
ประเพณีบุญบั้งไฟและต านานความเชื่ออีสาน
โบราณเป็นโครงการสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  
แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ (Concept) คือ “The 
great tale rising” โดยใช้รูปแบบการออกแบบ 
(Mood & Tone) คือ 
แฟนตาซี ผจญภัย แอคชั่น กลุ่มเป้าหมาย คือ เพศ 
ชาย - หญิง อายุ 13-18 ปี นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลที่ชื่นชอบประเพณีและเทศกาล 
 
ขั้นตอนการออกแบบภาพเลื่อนไหว 2 มิติเ ร่ือง
ประเพณีบุญบั้งไฟและต านานความเชื่ออีสาน
โบราณ 
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ 
2. ท าแบบร่างคาแรคเตอร์ ฉาก 2 มิติ ให้ 
สอดคล้องตามแนวความคิด 
3. ท าแบบร่างสตอร่ีบอร์ด เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการล าดับเรื่องราว 
4.ออกแบบภาพประกอบ เพื่อก าหนดสี 
และรูปแบบของงาน 
5.ตรวจแก้จุดบกพร่อง และทิศทางของสื่อ 
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ให้เป็นไปตามแนวความคิด 
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(แบบร่างคาแรคเตอร์ ฉาก) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(แบบร่างสตอร์ร่ีบอร์ด) 
 
 
 
 
 
 
 
(แบบร่างเสร็จสมบูรณ์) 
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วิจารณ์ผลการวิจัย 
ก า ร อ อ ก แ บ บ ภ า พ เ คลื่ อ น ไ ห ว 2มิ ติ

ป ร ะ เ พ ณี บุ ญ บั้ ง ไ ฟ จั ดท า ใ ห้ ส อ ดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นไปที่การเล่าเร่ืองต านานของ
ประเพณีบุญบั้งไฟที่เป็นนิทานโบราณ มีจุดเด่นคือ
ฉากแอคชั่น ที่ตื่นเต้น เร้าใจและ สใตล์ภาพที่เข้าถึง
กลุ่มวัยรุ่นได้ ผลการทดสอบใช้สื่อ แสดงให้เห็นว่า
ภาพเคลื่อนไหว2มิติ มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ 
และต่ืนเต้น น่าติดตามต่อ สามารถเล่าเร่ืองราวได้
อย่างไม่น่าเบื่อ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ท าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในประเพณีและ หันมาให้
ความสนใจต่อประเพณีพื้นบ้านได้อย่างมากขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
ภาพเคลื่อนไหว2มิติเร่ืองประเพณีบุญบั้งไฟ และ
ต านานความเชื่ออีสานโบราณ จัดท าให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย โทนสี สว่าง สดใส และการ
ด า เ นิ น เ น้ื อ ห า ใ นแ นว  ผ จ ญ ภั ย  แ ฟ นต าซี  
และแอ็คชั่น เพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวมีความน่าสนใจ 
และข้อมูลครบถ้วน ดึงดูด เด็กวัยรุ่นยุคใหม่ ให้หัน
กลับมาสนใจและอนุรักษ์ประเพณีที่สวยงาม และ
เป็นเอกลักษณ์หน่ึงของประเทศไทยเราต่อไป 
 

กิติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่องน้ีส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความช่วยเหลือ
จากบุคคลหลายท่านจึงขอขอบพระคุณ ณ โอกาส
น้ี ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สุภัทรา 
ลูกรักษ์ที่  ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอ แนะแนวคิด
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอดจน
งานวิจัยเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ขอขอบพระคุณคุณพ่อ
และคุณแม่ที่ให้ค าปรึกษาใน เร่ืองต่างๆช่วยเหลือ
ทุกด้านและคอยให้ก าลังใจ เสมอมา สุดท้าย
ข อ ข อ บ คุณ เ พื่ อ นๆ ที่ ใ ห้ ค า แ นะ น า ส า ห รับ
แนวความคิดที่ ดีและคงเป็นก า ลังใจตลอดจน
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 สืบค้นเมื่อ 17 ส.ค. 2561 

http://travel.trueid.net/detail/MeJLG
wlJzvN 

 
พญาคันคาก  
 สืบค้นเมื่อ 1ก.ย. 2561 

https://www.matichon.co.th/news-
monitor/news_135189 

 
ประเภทบั้งไฟ 
 สืบค้นเมื่อ 5 ก.ย. 2561 
 https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E
0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%
80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0
%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9
A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%
B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9B%E0%B8%A3
%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B
8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%
E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8
%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E
0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%
87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0
%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%8
7%E0%B9%84%E0%B8%9F.html 
 
ประวัติบุญบั้งไฟ 
 สืบค้นเมื่อ 17 ส.ค. 2561 
 https://esan108.com/%E0%B8%9B%E
0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%
B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0
%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B
1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%
B8%9F.html 
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