
  

การออกส่ือภาพเคล่ือนไหว 2 มิติเรื่องนิราศภูเขาทอง เพื่อการทองอาขยาน 
คมิก สกุลปยานนท, จิติมา เสือทอง2 

1,2  สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลตมิีเดยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
 

บทคัดยอ 

 การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเรื่องนิราศภูเขาทอง เพ่ือการทองอาขยาน มีวัตถุประสงค 
2 ขอคือ เพ่ือสงเสริมการทองอาขยานสําหรับเด็กนักเรียนที่กําลังศึกษาในเรื่องนิราศภูเขาทอง ที่มีการระบุ
อยูในกระทรวงศึกษาธิการที่ใหเด็กนักเรียนตองศึกษา และบังคับทองบทอาขยาน และเพ่ิมบทอาขยานให
นาจดจําและผูรับชมสื่อภาพเคล่ือนไหวไดรับความหรรษาในการรับชม มีการดําเนินการวิจัยโดยการเก็บ
ขอมูลแบบสอบถามโดยกําหนดกลุมเปาหมายใหเปนเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 50 คน และ
ศึกษางานจากสื่อ ภาพเคลื่อนไหวที่เปนกรณีศึกษา 15 กรณี  จากผลวิเคราะหในการออกแบบสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเร่ืองนิราศภูเขาทอง เพ่ือการทองอาขยาน จะไดงานท่ีมีเน้ือหาตรงกับชวงทอง
ทํานองเสนาะ มีภาพประกอบที่เปนจุดเดนในระหวางการเดินทางดวยเรือเพ่ือบอกบรรยากาศบริเวณ
โดยรอบของตัวบทนิราศภูเขาทอง 

ผลการวิจัย พบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการส่ือภาพเคลื่อนไหวมีการเลาเร่ือง
ตามลําดับเวลารอยละ 72 แนวทางผจญภัยรอยละ 70 มีจุนเดนที่สุนทรภูและการเดินทางดวยเรือรอยละ
68,40 ขนาดตัวละครดูสมจริงรอยละ 54 ภาพประกอบเปนแบบลายเสนผสมภาพวาดทางคอมพิวเตอร
รอยละ 48 โทนสีออนโยนรอยละ 40 2) จากการสํารวจกรณีศึกษาพบวาตัวสื่อภาพเคลื่อนไหวควรมีการ
นําเสนอเขาถึงอารมณและไดความรู มีมุมกลองหลายมุมแตเนนที่มุม Medium Shot เนนเสียงบรรยาย
ผสมจังหวะดนตรี โทนสีเย็นเปนโทนหลักของสื่อ ภาพประกอบหลักเปนภาพทางคอมพิวเตอร 

คําสําคัญ : การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ, นิราศ, เด็ก 
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2-Dimensional Animation Media about NIRAT PHUKAOTHONG for 

memorize. 

Kamic Sakulpiyanon, Jitima Suathong 

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

Suan Sunandha Rajabhat University 
 

Abstract 

2  Dimensional Animation Media design about NIRAT PHUKAOTHONG to recite 

prayers There are 2  objectives: to promote reciting prayers for students who are studying 

in NIRAT PHUKAOTHONG Thong. Which is specified in the Ministry of Education that allows 

students to study And forced to recite the prayers And add memorable prayers and 

viewers of the animation media to enjoy the fun of watching The research was conducted 

by collecting questionnaires by determining the target group to be 50  junior high school 

students and studying the work from the media. 15  case study animations based on 

analytical results in the design of 2D animation media about NIRAT PHUKAOTHONG Thong 

To recite prayers Will get a job with content that matches the melody There are 

illustrations that are featured during the boat trip to tell the surrounding area of the NIRAT 

PHUKAOTHONG Thong chapter. 

The results of the research showed that 1 )  Most respondents needed animation 

media, with a storytelling sequence of 72 percent. 70 percent adventure approach There 

is a remarkable spot at Sunthorn Phu and boat trips, 68 ,40  percent. Character size looks 

realistic 54  percent the illustration is a line drawing with 48  percent computer drawings. 

Gentle tones, 40  percent. 2 )  From the survey, the case study found that the animation 

media should have a presentation to access emotions and gain knowledge. There are 

many angles of the camera, but focus on the medium shot. Cool colors are the main tone 

of the media. The main illustration is a computer image. 

 

Keywords: 2D animation media design, NIRAT, children 
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บทนํา 

 นิราศ หมายถึง งานประพันธประเภทหนึ่ง 
ที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ เทาท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน 
นิราศเรื่องแรกของไทยน้ัน ไดแก  โคลงหริภุญ
ชัย ซึ่งแตงในสมัยอยุธยา นิราศนั้น มักมีเนื้อหาใน
เชิงพรรณนาถึงการเดินทางเปนหลัก มักจะเลาถึง
เสนทาง การเดินทาง และบอกเลาถึงส่ิงที่พบเห็น
ระหวางการเดินทาง ขณะเดียวกัน มักจะสอด 

แทรกความคิด ความรูสึกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวาง
การเดินทางนั้น โดยมักจะเชื่อมโยงส่ิงท่ีพบเห็นกับ
ความรูสึกภายใน ผูแตงนิราศ มักจะใชคําประพันธ
แบบรอยกรองเปนหลัก แตนิราศที่แตงดวยรอย
แกวก็มีอยูบางเชนกัน อนึ่ง คําวา นิราศ มีความ 

หมายตามตัวอักษรวา จาก พราก ไปจาก ฯลฯ แต
นิราศอาจหมายถึงงานประพันธที่พรรณนาถึงเหตุ 
การณตามลําดับ พรอมทั้งแสดงอารมณความรูสึกที่
เชื่อมโยงกับเหตุการณนั้น ๆ โดยมิไดมีการเดินทาง 
หรือการพลัดพรากก็ได วรรณกรรมประเภทนิราศ
มักจะมีความยาวไมมาก พรรณนาถึงสิ่งสวยงาม 
และความรูสึกผูกพันที่มีตอบุคคลที่ตนรัก ขณะที่
เลาถึงสิ่งที่ไดพบเห็นระหวางการเดินทางดวย 

ประวัติความเปนมาของนิราศภูเขาทอง 
นิราศภูเขาทอง บทประพันธเอกของสุนทรภู ได
ประพันธนิราศภูเขาทองขณะที่อายุได 42 ป โดย
ใจความของนิราศภูเขาทองไดพรรณนาเร่ืองราวใน
ชวงเวลาหลังจากบวชมาหลายพรรษาแลว  และอยู
ในระหวางการเดินทางไปนมัสการเจดียภูเขาทองที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือปพ.ศ. 2371 ซ่ึงระ 
หวางทางนั้นไดเกิดความอาลัยถึง พระบาท สมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย แมวาทานทรงเสด็จ
สวรรคตไปหลายป โดยเมื่อเห็นภาพตาง ๆ ระหวาง

เดินทาง มักทําใหยอนนึกถึงเร่ือง ราวเม่ือครั้งอดีต 

นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเปรยการใชชีวิตเมื่อยัง
หนุม กับชีวิตในขณะปจจุบันที่ผานการปฏิบัติธรรม
ทําใหมีมุมมองชีวิตที่แตกตางไปจากเดิม  นิราศ
ภูเขาทองเร่ิมตนเลาการเดินทางทางเรือจากวัดราช
บุรณะ กรุงเทพฯ จุดหมาย ปลายทางคือ พระเจดีย
ภูเขาทองที่พระนครศรี อยุธยา สถาน ที่ที่ เดิน
ทางผานคือ พระบรมมหาราชวัง,วัดประโคนปก,

โรงเหลา,บางจาก,บางพลู,บางพลัด,บางโพ, บาน
ญวน ,วัดเขมา ,ตลาดแกว ,ตลาดขวัญ ,บางธรณี , 

เกาะเกร็ด,บางพูด,บานใหม,บางเด่ือ,บางหลวง, 
บานง้ิว เมื่อเขาเขตพระนคร ศรีอยุธยา ผานหนา
จวนเจาเมือง, วัดหนาพระเมรุแลวจึงเดินทางถึง
เจดียภูเขาทอง สวนขากลับ กลาวถึงวัดอรุณราชวา
รามเทาน้ัน ระหวางการเดินทาง เมื่อกวีพบเห็นสิ่ง
ใดที่นาสนใจหรือสอดคลองกับความคิดที่ตองการ
เสนอก็จะนํามากลาวไว ในบทอาขยานเร่ืองนิราศ
ภูเขาทองเปนบทเรียนสํา หรับเด็กมัธยมศึกษาปที่ 
1 ที่ตองไดเรียนในวิชาภาษาไทย 

 จากขอมูลเบ้ืองตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาและจัดทําโครงการวิจัยการออกแบบสื่อ
แอนิเมชัน020มิติเรื่องนิราศภูเขาทอง0เพ่ือสงเสริม
การทองอาขยานของนักเรียนชั้นมัธยมซึ่งเปน
กลอนบทตน0ๆ0ที่เด็กมัธยมศึกษาตอนตนปที่010
ตองเคยทองจํากันมา0หากแตมันเปนเพียงแค
ตัวอักษรกับแผนกระดาษ0ทําใหจึงขาดความ
นาสนใจในบทเรียนน่ี0หากเทียบกับวรรณคดีเรื่อง
อ่ืนก็จะรับรู ไดว าบทประพันธชนิดน่ีขาดการ
นําเสนอทางภาพอนิเมชันมากจริง0ๆ0จึงทําเกิด
การนําเสนอนิราศภูเขาทองในรูปแบบแอนิเมชัน0
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จะเปนภาพการเลาเรื่องตรงกับบทประพันธใน
นิราศแลวไมเพียงแคภาพอนิเมชันเพียงอยางเดี่ยว
เทานั้นหากมีตัวบททํานอง ในนิราศใหฟงจะได
ไมใชแครับความสนุกสนานเพียงอยางเดียวแต
ไดรับการจดจําเปนบทประพันธดวย0ทั้งนี่ยังไดรับ
ความงดงามของภาพในอดีตของระหวางสองฝง
แมน้ําในตัวบทประพันธ  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือสงเสริมการทองอาขยานสําหรับ
เรื่องนราศภูเขาทอง 

 2. เพ่ือเพ่ิมบทอาขยานใหนาจดจําและ

ไดรับความหรรษาในการรับชม 

วิธีการดําเนินวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตํารา 
สื่อเว็บไซตและสื่อมัลติมีเดีย รวมทั้ง งานวิจัยที่
เก่ียวของกับการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
เรื่องนิราศภูเขาทอง เพ่ือการทองอาขยาน  

 2. สรางเครื่องมือเก็บขอมูลดวยแบบสอบ 
ถามที่ใชกับกลุมเปาหมาย และสรางตารางกรณี 
ศึกษางานตัวอยาง   

 3. เก็บขอมูลปฐมภมิดวยการใชแบบสอบ 
ถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักเรียนมัธยมตน 
ชาย-หญิงท่ีชื่นชอบการรับชมสื่ออนิเมชันและมี
ความสนใจในทํานองเสนาะของบทอาขยาน 
จํานวน 50 คน     

 4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใชตาราง
กรณีศึกษา จํานวน 15 กรณี    

 

5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย
โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (%) และคา 
เฉลี่ย (MEAN) และใชวิธีตีความจากการทําตาราง
กรณีศึกษา ขอมูลดั้งกลาวจะถูกใชเปนโจทย
ทางการออกแบบข ซึ่งจะสอดคลองกับพฤติกรรม
ของกลุมเปาหมาย    

 6. ออกแบบส่ือภาพเคล่ือนไหว 2 มิติเรื่อง

นิราศภูเขาทอง เพื่อการทองอาขยาน 

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปา 
หมาย คือ นักเรียนจํานวน 50 คนผลท่ีไดจะแยก
เปน 2 เรื่อง คือ 1) พฤติกรรมการใชสื่ออนิเมชัน 2) 
ลักษณะของภาพประกอบในส่ืออนิเมชันที่กลุม
ตัวอยางตองการ  รวมทั้งขอมูลที่ไดจากตา ราง
กรณีศึกษาจํานวน 15 กรณี โดยมีรายละเอียดดังนี้
สวนที่  

สวนที่ 1 นักเรียนเลือกรับชมสื่อภาพ 
เคล่ือนไหว 2 มิติเรื่องนิราศภูเขาทองเพ่ือการทอง
อาขยาน มีความนาสนใจของการเลาเร่ืองตาม 

ลําดับเวลา (ดังตารางที่ 1) มีจุดเดนที่ สุนทรภู,การ
เดินทางดวยเรือ,วัดอรุน (ดังตารางที่ 2)  
 

 ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหพิจารณาใน
การเลือกจากการเลาเรื่อง 

ขอพิจารณาในการ
เลาเรื่อง 

จํานวน รอยละ อันดับ 

เลาตามลําดับเวลา 36 72 1 

เลาสลับตอนตนกะ
ตอนปลาย 

9 18 2 

เลายอนหลัง 5 10 3 

รวม 50 100 - 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหจุดเดนของ
นิราศภูเขาทอง 

 

ส่วนที  นักเรยีนสนใจสอือนิเมชนัทมีี
แนวเนือเรอืงเป็นการผจญภยั (ดงัตารางท ี ) 
เลือกลกัษณะของภาพประกอบเป็นภาพผสม 
เป็นหลกั (ดงัตารางท ี ) เลอืกลกัษณะของตวั
ละครเป็นแบบเสมอืนจรงิ (ดงัตารางท ี ) เลอืก
โทนสเีป็นโทนอ่อนโยน (ดงัตารางท ี ) 

 
 ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหรปูแบบของ
แนวเรื่องในสื่ออนิเมชัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหรูปแบบของ
การใชขนาดตัวละครในสื่ออนิเมชัน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหรูปแบบของ
การใชภาพประกอบในส่ืออนิเมชัน 

 

 

 

 

 

 

 

ขอพิจารณาจุดเดน
ของนิราศ 

จํานวน รอยละ อันดับ 

วัดอรุณ 16 32 3 

พระนครศรีอยุธยา 15 30 4 

เกาะเกร็ด 2 4 10 

บานเมือง 4 8 9 
แมน้ําเจาพระยา 10 20 7 
การเดินทางดวย

เรือ 
20 40 2 

สมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว 

7 14 8 

บทอาขยาน 11 22 6 
วรรณกรรม 14 28 5 
สุนทรภู 34 68 1 
รวม 133 266 - 

ขอพิจารณาขนาด
ของตัวละคร 

จํานวน รอยละ อันดับ 

การตูน sd ( ตัว
ละครขนาดเล็ก
กวาปกติ ) 

9 18 3 

เสมือนจริง 27 54 1 

ตัวละครแบบก่ึง
สมจริง 

14 28 2 

รวม 50 100 - 
 

ขอพิจารณา
ภาพประกอบ 

จํานวน รอยละ อันดับ 

แบบลายเสน 14 28 2 

แบบภาพดิจิตอล 12 24 3 

แบบผสม 24 48 1 

รวม 50 100 - 

ขอพิจารณาแนว
เรื่องของสื่อ 

จํานวน รอยละ อันดับ 

สนุกสนาน 31 62 2 

โศกเศรา 13 26 3 

แนวผจญภัย 35 70 1 

แฟนตาซี 13 26 3 
รวม 95 190 - 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหรูปแบบของ
การใชโทนสีในสื่ออนิเมชัน 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 จากตารางกรณีศึกษาสรุปไดดังน้ี 
ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา ผลปรากฏวาสวนใหญ
จะมีลักษณะเนื้อเรื่องของแนวภาพแตงข้ึน เพ่ือการ
นําเสนอจะไดเขาถึงอารมณและมีการใหความรูลอง
ลงมา โดยมีมุมกลองหลายมุมแตมีมุม Medium 

Shot เปนส วนใหญ  สวนในขอพิจารณาการ
นําเสนอขอมูลสวนมากจะเปนเสียงบรรยายแตอาจ
แทรกขอความเล็กนอย การใชเสียงในการนํา เสนอ
เปนเสียงบรรยายผสมกับดนตรี เพ่ือดึงอารมณผูคน
ใหคลอยไปตามเรื่องราว การใชภาพประกอบนั้น
สวนใหญจะเปนภาพวาดทางคอมพิวเตอรและใชสี
ในเฉดสีโทนเย็นเ พ่ือความกลมกลืนและเปน
เอกลักษณของงาน ในสวนความ คิดสรางสรรค มี
จุดเดนเปนแนวภาพประกอบทางคอมพิวเตอร 
เนื่องจากเปนสวนสําคัญของงาน ทําใหงานมีจุดเดน 
และไมเหมือนใคร 
 

 

ผลการออกแบบ 

จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และ
ศึกษากรณีศึกษา  ทําให ไดขอมูลที่น า เชื่ อถือ 
สามารถ นําไปใชเปนโจทยทางการออกแบบ ทําให
สอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของกลุม 
เปาหมาย ผลผลิตของการวิจัยครั้งน้ี คือ สื่อภาพ
เลื่อนไหว 2 มิติเรื่องนิราศภูเขาทอง เพ่ือการทอง
อาขยาน เปนโครงการออกแบบสื่อภาพเคล่ือน ไหว 
2 มิติ ในแนวคิดที่ใชในการออกแบบ (Concept) 

คือ ตามลอยกวีสูความศรัทธา คือการเดินทางไป
พรอมกับสุนทรภู และไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศ
รอบขางทําใหเห็นวิธีชีวิตในอดีตที่มีสวนคลองจอง
กับบทอาขยาน  โดยใชรูปแบบการออกแบบ 
(Mood & Tone) คือ ออนโยน ดูมีความรู มีสไตล 
กลุมเปาหมาย นักศึกเรียน เพศชาย - หญิง อายุ 
11 -16 ป จะมีรูปแบบที่ออนโยน ขอมูลกระชับงาย
ตอการเขาใจ และสื่อใหเห็นถึงกลิ่นอายวิถีชีวิตของ
คนชุมชนในอดีตของระหวางาองแมน้ํา  

ขั้นตอนการออกแบบสื่อภาพเคล่ือนไหว 2 
มิติ เรื่องนิราศภูเขาทองเพ่ือการทองอาขยาน 

 1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบทประพันธนิราศ
ภูเขาทองไดแก จุดหมายต้ังตนไปจนถึงการส้ินสุด
ของการเดินทาง และการตีความในบทประพันธ  

2. ทําแบบรางการดีไซนใหสอดคลองตาม
แนวความคิด  

3. ออกแบบภาพประกอบ เพื่อกําหนดสี
และรูปแบบของงานบนภาพประกอบ 

 4.จัดวางองคประกอบของเสียงและ
ภาพประกอบในส่ืออนิเมชัน ออกแบบตัวละคร 
นิสัย ทาทางของตัวละคร  

5. ทําแบบจําลองของสื่อภาพเคล่ือนไหว 
2 มิติ เพ่ือทดสอบการใชงาน ตรวจแกจุดบกพรอง 

ขอพิจารณาการใช
โทนสี 

จํานวน รอยละ อันดับ 

สดใส 14 28 2 

ออนโยน 20 40 1 

ลึกลับ 11 22 3 

เลียบงาย 5 10 4 
เรารอน  0 0 5 
 อบอุน 0 0 5 
สนุก 0 0 5 
รวม 50 100 - 
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และทิศทางของสื่อภาพเคล่ือนไหวใหเปนไปตาม
แนวความคิด 

วิจารณผลการวิจัย 

การออกแบบส่ือภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
เรื่องนิราศภูเขาทอง เพ่ือการทองงอาขยาน  ใช
หลักการ ออกแบบส่ือภาพเคล่ือนไหว สําหรับ
นักเรียน โดยเนนองคประกอบที่นาสนใจ ไดแก 
ภาพประกอบท่ีวาดจากคอมพิวเตอรและโทนสีที่
สดใสสบายตา ใหความรูสึกถึงการเดินทางดวยเรือ
เพ่ือใหสอดคลองกับบทประพันธ ใหความรูสึกถึง
การสัมผัส วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน
ในอดีตและเสียงที่ตรงกับทําเสนาะและกระชับเขา 
ใจงาย ผสมผสานกับทฤษฎีพฤติกรรมของ กลุม 

เปาหมายของวัยเด็กวัยรุน ใหสอดคลองกับแนว 
ความคิดที่วา ตามลอยกวีสูความศรัทธาออกแบบ
ใหเกิดการสรางภาพจินตนาการ ไดดวยการนึกถึง
บรรยากาศและวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมฝงคลอง 
บอกเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตรในชุมชนโดย
การดึงจุดเดนของความมีเรื่องราวในบทประพันธ 

ผลการทดสอบการใชสื่อกับนักศึกษาแสดง
ใหเห็นวาสื่อภาพเล่ือนไหว 2 มิติที่มีรูปแบบ ออน 

โยนสบายตา เนื้อหาตรงบทประพันธจริงและเขาใจ
งาย จะดึงดูความสนใจ ทําใหสื่อมีปฏิสัมพันธกับ
กลุมเปาหมาย เพ่ือใหกลุมเปาหมายสนใจกับสื่อ
ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติและเกิดเปนภาพจํา ซึ่งตอบ
โจทยการทําส่ือภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่องนิราศ
ภูเขาทอง เพ่ือการทองอาขยาน และยังเปนการ
เชิญชวนใหวัยรุนในปจจุบันหันมาสนใจและให
ความสําคัญกับคุณคาทางประวัติศาสตร และวิถี
ชีวิตในอดีตดั้งเดิมของคนไทย 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่องนิราศภูเขา
ทองเพ่ือการทองอาขยาน จัดทาใหสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย โทนสีและภาพประกอบที่เลือกใช
คือโทนสีที่ออนโยน ใหความรูสึกถึงการเดินทาง
ดวยเรือเพ่ือคนพบ เพ่ือใหเกิดเหตุการณตามบท
ประพันธในนิราศ ผูที่ยังไมเคยศึกษาบทประพันธ
มากอนจะไดรับความรูใหม และ ไดสัมผัสกล่ินอาย
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในอดีต ใช
เสียงทํานองเสนาะเพ่ือใหจดจําไดงายขึ้น  

สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่องนิราศภูเขา
ทองเพ่ือการทองอาขยาน เปนที่สื่อแนะนําบท
อาขยานท่ีใหความรูทางภาษาและประวัติศาสตร 
ชวยเผยแพรให เ ด็กไดจดจําไดง ายขี้น เด็กจะ
สามารถใชสอบได 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเร่ืองนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย 
จิติมา เสือทองที่ใหคาปรึกษา ขอเสนอแนะ แนวคิด 
ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ มาโดยตลอดจน
งานวิจัยเลมน้ีเสร็จสมบูรณ ขอขอบ พระคุณ คุณ
พอและคุณแม และผูปกครอง ที่ใหคําปรึกษาใน
เรื่องตาง ๆ ชวยเหลือทุกดาน และคอยใหกาลังใจ
เสมอมา ขอขอบคุณนองสาวที่ชวยในการเก็บ
ขอมูลแบบสอบถาม ขอขอบคุณแหลงเว็บไซต
หลายแหลงที่ใหขอมูลเพ่ือศึกษาในการทาวิจัยเปน
อยางดี สุดทายขอขอบคุณเพ่ือนๆ ที่ใหคําแนะนํา 
สาหรับแนวความคิดที่ดี  และเปนกาลังใจให
ตลอดจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

เจษฎาพร เกษเเกว. (2560). Youtube. การตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องขาวหอมของมะลิ. คนเมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2562.แหลงขอมูล : 
https://www.youtube.com/watch?v=nEmR

RWfJRxs&t=2s 

 

Sun Creature Studio. (2561). Vimeo. Travel 

Oregon - Only Slightly Exaggerated. คนเมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2562. แหลงขอมูล : 
https://vimeo.com/259291697believe 

  

records (2556). Youtube. MUSKETEERS - 

นิทาน (Official MV). คนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 

2562. แหลงขอมูล : https://www.youtube. 

com/watch?v=Ik228UkBp6w 

 

กรมสงเสริมวัฒนธรรม cultural.promotion 

(2558). Youtube. นิทานอาเซียนพื้นบาน 
ประเทศ มาเลเซีย เรื่อง เรือวิเศษ (ver.uncut). 

คนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562. แหลงขอมูล : 
https://www.youtube.com/watch?v=N1JLF

T0iJt4 

 

 

Hoang Bn (2559). Youtube. The Song For 

Rain | Cartoon | 2D Animated Short Film. 

คนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562. แหลงขอมูล :  
https://www.youtube.com/watch?v=pBB1-

UVCzPo&list=LLGY7j44P1zHrN79B11DMOwg

& 

HaramicH (2560). Youtube. Ed Sheeran - 

Perfect (Fan Edited Animated Video). คน
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562. แหลงขอมูล :  
https://www.youtube.com/watch?v=Omke

taeA0m0&index=22&list=LLGY7j44P1zHrN7

9B11DMOwg 

 

 (2559). Youtube. 2016 

 ACG  -  - Library 

. คนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562. แหลงขอมูล :  
https://www.youtube.com/watch?v=kSaddI

rCidU&list=LLGY7j44P1zHrN79B11DMOwg&i

ndex=10 

VideoExplainers (2559). Youtube. Explainer 

Video Creation Process. คนเมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2562. แหลงขอมูล : https://www. 
youtube.com/watch?v=AtbGHJnoYzM& 

 

 

 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 748 -



 (2553). Youtube. Out of Sight (

). คนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562. 

แหลงขอมูล : 
https://www.youtube.com/watch?v=4qCbi

CxBd2M&list=LLGY7j44P1zHrN79B11DMOw

g&index=1 

MadArtistPublishing (2555). Youtube. 2D 

Animated Short Film "LITTLE BOAT" 

Inspiring Conceptual Animation by 

Nelson Boles & CalArts. คนเมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2562. แหลงขอมูล :  
https://www.youtube.com/watch?v=oB6hi

F1zrno&t=0s&index=3&list=LLGY7j44P1zHr

N79B11DMOwg 

 

dota2 (2561). Youtube. Dota 2 – Mars & 

Grimstroke. คนเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2562. 

แหลงขอมูล : https://www.youtube.com 

/watch?v=3450S8MfemE&list=LLGY7j44P1z

HrN79B11DMOwg&index=45 

 

pathompong344 (2555). Youtube. ตักบาตร
เทโว ฉบับ Animation. คนเมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2562. แหลงขอมูล : 
https://www.youtube. 

com/watch?v=3450S8MfemE&list=LLGY7j4

4P1zHrN79B11DMOwg&index=45 

 

potsirin limpinan (2558). Youtube. นิทาน
พื้นบานเรื่อง "ผานางคอย". คนเมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2562. แหลงขอมูล : 
https://www.youtube.com/watch?v=aIZpC
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