
 การออกแบบส่ือภาพเคลื่อนไหว2มติิ เรื่องสัตวหมิพานตและถิ่นที่อยู 
สุรีรัตน เพิ่มศลป1 , ดวงรัตน  ดานไทยนํา2   

1, 2 สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลตมิีเดยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

บทคัดยอ 
 การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว2มิติ เรื่องสัตวหิมพานตและถิ่นที่อยูจัดทําข้ึนโดยมีจุดประสงค
เพ่ือเปนสื่อที่เลาถึงสัตวในวรรณคดีไทยหรือสัตวหิมพานต อยูตามหนังสือ จิตรกรรมฝาผนังที่วัด หรือ
ภาพเขียนฝาผนังที่อยูในโบสถและวิหาร ทําใหหาดูไดยาก  
 เพ่ือดึงดูดความสนใจของคนยุคใหมใหหันมาสนใจเรื่องของปาหิมพานตโดย ผานลายเสนแบบ
ภาพเคล่ือนไหว2มิตแิบบสากล โทนสีแบบผสม ดําเนินเรื่องราวแบบ แฟนตาซี ,ลึกลับ ดําเนินการเก็บ
ขอมูลแบบสอบถามท่ีใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา18-21ป และกรณีศึกษา15
แบบ วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชสถิติพ้ืนฐานไดแกคารอยละ(%) คาเฉลี่ย(MEAN) วัตถุประสงค สรางสรรค
และออกแบบแอนิเมชั่นสัตวหิมพานตใหมีความนาสนใจ 

 ผลการวิจัย พบวากลุมเยาวชนสมัยใหมมีความสนใจและรูจักสัตวหิมพานตมากข้ึน  
 
 
คําสําคัญ : ภาพเคล่ือนไหว2มิติ , สัตวหิมพานต , จิตกรรมฝาผนัง 
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Animation design of Himmapan beasts and where to find them 
Sureerat Phermsin1, Duangrat Danthainum 2   

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

 

Abstract 
2D animation media design The story of the creatures and habitats created with 

the aim of being a medium that tells animals in Thai literature or creatures Based on the 
book Murals at the temple Or murals in churches and temples Makes it difficult to find 

To attract the attention of the new generation to become interested in 
Himmapan forest by Through a line of  
2-dimensional animations that are universal, mixed colors, fantasy stories, mysteries. 
Collecting questionnaires that are used for the target group. With a target group of 18-21 
students And 15 case studies Analyze the data obtained by using basic statistics such as 
percentage (%), average (MEAN) objective, creation and design of the creature animal 
animation to be interesting. 

The results of the study show that modern youth groups are more interested in 
and know about  
Himmapan. 
Keywords:  2-dimensional animations , Himmapan beasts , Murals 
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บทนํา 
 สัตวปาหิมพานตในจินตนาการที่

กวี หรือจิตรกร พรรณนาถึง อาศัยอยูในปาหิม
พานตหรือเขาไกรลาส ดังที่ปรากฏในวรรณคดีไตร
ภูมิพระรวง และรามเกียรติ์ โดยมีลักษณะของสัตว
หลายชนิดมาประกอบกันในตัวเดียว เปนการ
สรางสรรคข้ึนดวยแรงบันดาลใจจากเรื่องราวใน
คัมภีรทั้งหลาย โดยไดรับอิทธิพลทั้งจากศาสนา
พราหมณ ฮินดูและพุทธปะปนกัน และเนื่องจาก
สัตวหิมพานตทั้งหลายอยูในปาหิมพานตอันมนุษย
ธรรมดาสามัญไมอาจเห็นได อีกท้ังเชื่อวามีคุณ
วิเศษตางๆ นานา จึงมีการสรางสรรคใหสัตวหิม
พานตแปลกแตกตางไปจากสัตวที่เห็นโดย
ธรรมชาติ เกิดเปนสัตวหิมพานตที่มีรูปรางหนาตา
วิจิตรพิสดาร อีกทั้งบางครั้งมีอิทธิฤทธิ์มากไปกวา
สัตวธรรมดา สัตวเหลานี้เกิดจากจินตนาการของ
จิตรกรไทยโบราณทีไ่ดสรรคสรางขึ้น ปรากฏให
เห็นไดจากหนังสือ จิตรกรรมฝาผนังที่วัด หรือ
ภาพเขียนฝาผนังที่อยูในโบสถและวิหาร   

การทําใหภาพนิ่งเกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งทํา
ใหมีความนาสนใจมากขึ้นในเด็ก และผูใหญ และ
ยังรวมถึงคนทุกเพศทุกวัย แอนิเมชันนั้นไดเขามามี
บทบาทกับงานหลายๆดาน ซึ่งแตละองคกร
หนวยงานก็นําไปประยุกตใชในงานหลายๆประเภท 
และในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน ก็ไดหันมาใช
งานอนิเมชั่นในการผลิตมากข้ึน งานดานแอนิเมชั่น
จึงเปนงานที่มีคุณคา และตองอาศัยความสามารถ
ในการผลิต และไมแปลกท่ีเราจะนําแอนิเมชั่นมา
จัดทําสื่อการสอนใหกับเด็กๆ เนื่องจากประโยชน
ของสื่อแอนิเมชั่นมีมากมาย เชนสามารถสื่อ
ความหมายใหเขาใจไดงาย ใชแอนิเมชั่นในการชวย
จดจํา 

จากขอมูลเบื้องตนทาใหผูวิจัยมีความ
สนใจศึกษาและจัดทําโครงการวิจัยการออกแบบ 

อนิเมชั่น สัตวหิมพานตและถ่ินที่อยู เพราะขอมูล
สัตวหิมพานตที่อยูตามหนังสือ จิตรกรรมฝาผนังที่
วัด หรือภาพเขียนฝาผนังที่อยูในโบสถและวิหาร  
ทําใหหาดูไดยาก ประกอบกับเด็กไทยยุคนี้รูจักสัตว
ในวรรณคดีไทยหรือสัตวหิมพานตนอยมาก แอนิ
เมชั่นจึงเปนสื่อท่ีนาสนใจในยุคนี้ โดยการ
สรางสรรคเนื้อเร่ืองขึ้นมาใหมและการออกแบบตัว
ละคร  ใหดูแปลกตาและนาสนใจยิ่งขึ้น โดยจะอิง
เรื่องราวผานการพัฒนาของยุคสมัยและในเร่ือง
ความเชื่อของคนในยุคปจจุบัน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.เพื่อออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
สัตวหิมพานตให เขาใจงาย 

 2.เพ่ือออกแบบและสรางสรรค
ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ สัตวหิมพานตใหมีความ
นาสนใจและแปลกใหม สวยงาม 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตํารา สื่อ 
เว็บไซตและมัลติมีเดีย รวมทั้ง งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กับการออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เรื่องสัตว
หิมพานต 
2. สรางเครื่องมือเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่จะ 
ใชกับกลุมเปาหมาย และศึกษาวิเคราะหกลุม 
ตัวอยางกรณีศึกษา 
3. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใชแบบสอบถามกับ 
กลุมเปาหมาย คือ กลุมนักเรียน นักศึกษา อายุ13-
21ป จํานวน 50 คน 
4. เก็บขอมูลจากกรณีศึกษา15ตัวอยาง 
5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 
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โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ 
คาเฉลี่ย (MEAN) ขอมูลดังกลาวจะถูกใชเปนโจทย 
ทางการออกแบบ ซึ่งจะสอดคลองกับพฤติกรรม 
ของกลุมเปาหมาย 
6. ออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เร่ืองสัตวหิม
พานตและถ่ินที่อยู 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก

กลุมเปา หมายคือ ชวงอายุ18-21 ป จํานวน 50 
คน ผลที่ไดจะแยกเปน3เรื่อง 

1) ขอมูลดานความตองการ 
2 ) ขอมูลจากกรณีศึกษา15ตัวอยาง  

 มีรายละเอียดดังนี้ 
สวนขอมูลที่1 

 
ตารางที่1. ผลการวิเคราะหทานอยากใหเนื้อเรื่อง
ของสัตวหิมพานตเปนแอนิเมชั่นประเภทใด  

จากแบบสอบถามแลวสรุปไดวา 
กลุมเปาหมายสวนใหญอยากใหเนื้อเรื่องของสัตว
หิมพานตเปนแอนิเมชั่นประเภท แฟนตาซี อันดับ
สองคือลึกลับ อันดับสามสงคราม 

 
 
ตารางที่2. แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมาย
ซึ่งจําแนกตามการที่อยากใหภาพประกอบของแอนิ
เมชั่นสัตวหิมพานตเปนแบบใด 

จากแบบสอบถามแลวสรุปไดวา 
กลุมเปาหมายสวนใหญอยากใหภาพประกอบของ
แอนิเมชั่นสัตวหิมพานตเปนแบบผสม อันดับสอง
คือแบบไมตัดเสน อันดับสามแบบตัดเสน 
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ตารางที3่. แสดงจํานวนรอยละของกลุมเปาหมาย
ซึ่งจําแนกตามการที่อยากใหรูปแบบตัวละครของ
สัตวหิมพานตเปนแบบใด 

จากแบบสอบถามแลวสรุปไดวา 
กลุมเปาหมายสวนใหญอยากใหรูปแบบตัวละคร
ของสัตวหิมพานตเปนแบบสัดสวนสมจริง อันดับ
สองคือแบบสัดสวนเกินจริง อันดับสามแบบหัวโต
ตัวเล็ก 

สวนกรณีศึกษา 

 
ตารางที4่. ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

จากการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 15 

ตัวอยาง สรุปไดวาในการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 
2 มิติ เรื่อง สัตวหิมพานตและถ่ินที่อยู    ลักษณะ
การดําเนินเรื่องราวจะเปนแนว 
จินตาการ   การใชภาพประกอบแบบลายเสน ใช
ลักษณะฉากแบบสมจริง  ใชสีแบบสีคูตรงขาม   
การใชเสียยง ไดแก เสียงประกอบ  ใชเสียงดนตรี 
และเสียงสนทนา การดําเนินเรื่องเปนรูปแบบ 

เริ่มตนเรื่อง – กลางเรื่อง – ตอนจบ   มุมกลองใช
แบบ Close up, Medium Shot, Long Shot, 

Extreme long shotและ Extreme Close Up   
ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ 

ผลการออกแบบ 
แบบรางตัวละคร 
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แบบรางสตอรี่บอรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว2มิติ เรื่อง
สัตวหิมพานตและถ่ินที่อยูจัดทําข้ึนโดยมี
จุดประสงคเพ่ือเปนสื่อท่ีเลาถึงสัตวในวรรณคดีไทย
หรือสัตวหิมพานตเพ่ือดึงดูดความสนใจของคนยุค
ใหมใหหันมาสนใจเรื่องของปาหิมพานตโดย ผาน
ลายเสนแบบภาพเคลื่อนไหว2มิติแบบสากล โทนสี
แบบผสม ดําเนินเรื่องราวแบบ แฟนตาซี ,ลึกลับ 
เพ่ือกลุมเยาวชนสมัยใหมมีความสนใจและรูจักสัตว
หิมพานตมากข้ึน 

ขอเสนอแนะ 
1.อยากทราบท่ีมาของสัตวแตละชนิด 

2.อยากใหใสความเปนสากลมากข้ึนไมยึด
ติดกับวัฒนธรรมไทยหรืออะไรไทยๆมากไป 

3.พยายามดึงจุดเดนของสัตวตัวน้ันๆ
ออกมานําเสนอ อาจจะนําเสนอเปนการตูนเงียบ
แลวมีเพลงประกอบ หรือเนื้อเร่ืองท่ีมีที่ไปที่มา 
แทนการยืนเลาขอมูลลักษณะของสัตวตัวนั้นๆ 
ขอมูลจะไดกระชับและทําใหเรื่องดูนาสนใจ 

กิตกิรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความชวยเหลือ
จากบุคคลหลายทานจึงขอขอบพระคุณ ณ โอกาส
นี้ ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย สุภัทรา 
ลูกรักษที่ ใหคําปรึกษา ขอเสนอ แนะแนวคิด
ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆมาโดยตลอดจน
งานวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณขอขอบพระคุณคุณพอ
และคุณแมท่ีใหคําปรึกษาใน เรื่องตางๆชวยเหลือ
ทุกดานและคอยใหกําลังใจ เสมอมา สุดทาย
ขอขอบคุณเพ่ือนๆที่ใหคําแนะนําสําหรับ
แนวความคิดท่ีดีและคงเปนกําลังใจตลอดจน
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ 
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เอกสารอางอิง 
1. วิภาวี บริบูรณ. 2562. ศิลปะการเขียน  

      สัตวหิมพานต. กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุคส  
2. ส.พลายนอย. 2534. สัตวหิมพานต. 

กรุงเทพฯ : ตนออ จํากัด 
3. นัฐประชา หงษสุวรรณ. 2560. สรรพ

สัตวในปาหิมพานต. กรุงเทพฯ : บีเค
เคโปร จํากัด 

4. ผศ.สุวัฒน  แสนขัติยรัตน. 2560. 
กลวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมไทย. 
กรุงเทพฯ : แอปปา พร้ินติ้ง กรุป 
จํากัด  

5. สัตวหิมพานต 
สืบคนเมื่อ 27 ก.พ. 2562 
http://www.himmapan.com/thai/him
mapan_creatures.html 

6. สระน้ําบนสวรรค 
สืบคนเมื่อ 27 ก.พ.2562 
http://sawandus.blogspot.com/ 
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