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บทคัดย่อ     

ประเพณีสารทเดือนสิบ จงัหวดันครศรีธรรมราช มีจดุประสงค์เพือกลา่วถึงการทําบญุอทุิศส่วน
กศุลให้แก่บรรพบรุุษทีล่วงลบัไปแล้ววา่มีความสําคญัแฝงอยูใ่นประเพณี ให้ตระหนกัเห็นถึงประเพณีที
อยูคู่ก่บัชาวจงัหวดันครศรีธรรมราชมาตงัแตอ่ดีต ดงึจดุเดน่ของประเพณีสร้างแรงจงูใจแก่คนรุ่นหลงัให้
กระหนกัรู้ถึงคณุคา่ของประเพณีและหนักลบัมาให้ความสําคญัและอนรัุกษ์ประเพณีให้คงอยู่สืบตอ่ไป 
แบบสอบถามทีใช้กบักลุม่เปา้หมายและแบบสมัภาษณ์ ทีใช้กบัผู้ เชียวชาญด้านการออกแบบวิเคราะห์
ข้อมูลทีได้โดยใช้สถิติพืนฐาน ค่าร้อยละ (%) และ ค่าเฉลีย (MEAN) ตีความจากคําตอบผู้ เชียวชาญ
ด้าน เพือออกแบบสือภาพเคลือนไหว มิติประเพณีสารทเดือนสิบให้แปลกใหม่ดึงเอกลักษณ์ของ
ประเพณีให้นา่สนใจเพือสร้างแรงจงูใจให้แก่คนรุ่นหลงักระหนกัเห็นคณุคา่และหนัมาอนรัุกษ์ 

ผลการวิจัย พบว่า ) วัยรุ่นสามารถเข้าใจถึงประโยชน์ทีแฝงอยู่ในประเพณีสารทเดือนสิบ  
) วยัรุ่นหนัมาให้ความสําคญักบัการทําบญุให้แก่บรรพบรุุษทีล่วงลบัไปแล้ว ) วยัรุ่นกระหนกัถึงความ 
กตญั ตูอ่คนในครอบครัวทียงัมีชีวิตอยูแ่ละทีลว่งลบัไปแล้ว   
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2D Animation design, ten month tradition Nakhon Sri Thammarat 

Pruttiman Atarachai1 , Supatra Lookraks2 
1,2Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology, 

Suan Sunandha Rajabhat University 
 

Abstract 

Ten month tradition Nakhon Sri Thammarat The purpose is to mention the 

meritmaking merit for the deceased ancestors that are important in the tradition. To be 

aware of the traditions that existed with the people of Nakhon Si Thammarat since the past 

Pulling the strengths of the tradition, motivating the future generations to realize the value of 

the tradition and turn to the importance and preserve the tradition to continue  

Questionnaires used for the target group and interview form Used for design experts to 

analyze data obtained using basic statistics, percentage  and average Interpret from the 

expert answer In order to design a 2-dimensional animation media, the ten-month tradition 

gives a new, unique, interesting tradition to create motivation for future generations to 

appreciate and turn to conservation. 

 The research found that 1) Adolescents can understand the benefits inherent in the 

ten month tradition. 2) Adolescents turned to focus on making merit for the deceased 

ancestors. 3) Adolescents are hard to reach Grateful to the family who have lived and 

passed away 

 

Keywords: Predecessor , Monthon Sueb , Gratitude 
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บทนํา 
 จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองทีมี
ความผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาเนืองจาก
พระพุทธศาสนาแฝงอยู่ในวิถีชีวิตทีสัมพันธ์กับ
ประเพณีและพิธีกรรมโดยเฉพาะประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบซึงนบัว่าเป็นประเพณีทีสําคญัของ
ชาวจงัหวดันครศรีธรรมราชอย่างมากชาวภาคใต้
เชือว่าในช่วงวนัแรม1คําเดือน10จนถึงวนัแรม15

คําเดือน10เป็นเวลาทีเปรตซึงชาวภาคใต้เชือว่า
เป็นบรรพบรุุษผู้ล่วงลบัไปแล้วของตนทีได้ไปเกิด
ในโลกนรกได้รับทุกข์ทรมานเป็นผลเนืองมาจาก
ได้ทํากรรมชัวไว้ในยังอดีตชาติซึงเชือว่าในช่วง
เทศกาลเดือนสิบจะได้รับการปลดปล่อยจาก
พญายมบาลให้มาเยียมลกูหลานยงัโลกมนุษย์ซึง
ดังนันในช่วงเวลานีของทุกปีจึงเป็นช่วงเวลา
สําคญัทีชาวภาคใต้จะต้องแสดงความกตญั ตูอ่
บรรพบุรุษผู้ ทีล่วงลบัไปแล้วด้วยการทําบุญและ
อทุิศส่วนกศุลให้แก่บรรพบรุุษนนัเอง ดงันนัความ
เชือเรืองเปรตทีปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ
นนัเปรียบเสมือนสิงทีคอยยึดเหนียวให้ลูกหลาน
กลับมายังบ้านเกิดเพือร่วมทําบุญให้แก่บรรพ
บุรุษทีล่วงลับไปแล้วและเป็นการมาพบเจอกัน
ของญาติพีน้องคนในครอบครัวทียังมีชีวิตอยู่   
                แต่ในยุคปัจจุบันนันครอบครัวแต่ล่ะ 
ครอบครัวเริมละเลยการประเพณีเนืองจากการที
มี วิ ท ย า ก า ร ส มั ย ใ ห ม่ ที ส า ม า ร ถ พิ สู จ น์
ปรากฏการณ์ต่างๆทีเกิดขนึได้จึงเป็นสาเหตุทีทํา

ให้ผู้คนยุคใหม่มองว่าเรืองของเปรตมิใช่เรืองทีมี
อยูจ่ริงทําให้ประเพณีทีปฏิบตัิกนัมาเริมกลายเป็น
สิงงมงายสําหรับคนรุ่นใหม่ส่งผลให้สิงทีเป็น
คุณค่าจากประเพณีกลับเริมถูกลดความสําคัญ
ล ง ไ ป ใ น ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น ห ลั ง เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ ทั ง
ความสัมพันธ์ของเครือญาติและจิตสํานึกด้าน
ความกตญั ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษทีได้ล่วงลบัไป
แล้วลดลงและยังส่งผลต่อความเชือเรืองเปรตที
เป รียบดัง อุบ าย ที นํ าลู ก หลานกลับม ายั ง
ภูมิลําเนาเพือทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้
บรรพบรุุษ ทําให้ประเพณีสารทเดือนสิบของชาว
นครศรีธรรมราชทีกระทํามาตงัแต่อดีตเริมถูกลด
ความสําคญัลงไปจนผู้ คนเริมละเลยประเพณีที
สืบทอดมายาวนาน  จึงเกิดแนวคิดทีจะสร้างสือ
ภาพเคลือนไหว มิติทีจะส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามและสืบต่อประเพณีประ จํา
จังหวัดทีเปรียบดังสิงทีแสดงถึงอัตลักษณ์ของ
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชให้คนรุ่นหลังได้เห็น
ถึงคุณค่าและความสําคัญเพือจะสือสานประ
เ พ ณี อั น ดี ง า ม นี ต่ อ ไ ป แ ก่ ค น รุ่ น ห ลั ง  
 จากข้อมูลเบืองต้นทําให้ผู้ วิจยัมีความ
สนใจศึกษาและจัดทําโครงการวิจัยออกแบบ 
สือภาพเคลือนไหว2มิติทีประเพณีสารทเดือนสิบ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพือสร้างสือทีจะช่วยดึง
จุดเด่นของประเพณีเพือให้คนรุ่นใหม่สนใจและ
หันมาให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์ภูมิ
ปัญญาและวิถีชีวิตในอดีตแต่ดังเดิมไม่ให้สูญ
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หายไปให้มีเนือหาทีสร้างแรงจงูใจให้แก่วยัรุ่นใน
ยุคปัจจุบันทีอาจละเลยไม่เห็นถึงคุณค่าของ
ประเพณีให้กลบัมาสนใจและเห็นคณุค่าของประ 
เพณีสารทเดือนสิบจงัหวดันครศรีธรรมราชเห็นถึง
ความงามของประเพณีทีมีแต่ดงัเดิมที 1 ปี จะมี
เพียงแคค่รังเดียวเทา่นนั 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพือออกแบบสือภาพเคลือนไหว มิติ   
ประเพณีสารทเดือนสิบให้นา่สนใจและเนือหา  
สามารถเข้าใจง่ายและแปลกใหม่  

2. เพือออกแบบสือให้สอดคล้องตรงกบักบั   

กลุม่เปา้หมายทีเป็นคนรุ่นใหมใ่ห้หนัมาสนใจ   
ประเพณีสารทเดือนสิบ    

3. เพือออกแบบสือทีสง่เสริมให้คนรุ่นใหม่    
ให้ความสนใจและเห็นความสําคญัของการประ   
เพณีรู้ถึงคณุคา่ทีควรอนรัุกษ์      

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือตําราสือ    

เว็บไซต์และมัลติมีเ ดียรวมทังงานวิจัยที
เกียวข้องกบังานออกแบบสือภาพเคลือนไหว
มิติ ป ร ะ เพ ณีส า รท เ ดื อนสิ บจั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราช     

2. สร้างเครืองมือเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม    

ทีจะใช้กบักลุ่มเปา้หมายและแบบสมัภาษณ์  
ทีจะ   ใช้กบัผู้ เชียวชาญด้านการออกแบบ     

3. เก็บข้อมลูปฐมภมูิด้วยการใช้แบบสอบถาม   
      กับกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มนักศึกษา  ชาย-    
      หญิง  ทีมองเห็นประเพณีเป็นสิงงมงาม    
      จํานวน 50 คน    

4. เก็บข้อมลูปฐมภมูิด้วยการสมัภาษณ์ผู้ เชียว 

        ชาญด้านการออกแบบ จํานวน 3 คน 

5. วิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากกลุม่เปา้หมาย โดย 

      ใช้สถิติพืนฐานได้แก่ค่าร้อยละ(%)และ     
      ค่าเฉลีย (MEAN)และใช้วิธีตีความจากการ  
      สัมภาษณ์ผู้ เ ชียวชาญด้านการออกแบบ  
      ข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นโจทย์ด้านการ  
      ออกแบบซึงจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของ 
      กลุม่เปา้หมาย 

6. ออกแบบสือภาพเคลือนไหว 2 มิติ ประเพณี
สารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช  
                  ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากกลุม่เปา้ 

หมายคือ ช่วงอายุ -  ปี  จํานวน  คน ผลที
ได้จะแยกเป็น เรืองคือ ) พฤติกรรมความรู้
เกียวกบัประเพณีสารทเดือนสิบ ) ลกัษณะของ
สือภาพเคลือนไหว มิติที เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ต้องการรวมทัง ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ เชียวชาญด้านการออกแบบจํานวน 3 คน มี
รายละเอียดดงันี  
          ส่ วน ที  กลุ่ ม เป้าหมาย เ ลือกสรร
ประเภทสือภาพเคลือนไหว มิติประเพณีสารท
เดือนสืบโดยพิจารณาจากความสนใจเรืองเป็น
ประเพณีทีระลึกถึงบรรพบรุุษเป็นหลกั (ดงัตาราง
ที )  หากคิดถึงเรืองราวในอดีตทีมีต่อบรรพบุรุษ
จะคิดถึงเรืองใดคือ เรืองราวตอนทีบรรพบุรุษได้
ดูแลเรา (ดังตารางที ) ด้านความน่าสนใจใน
ประเพณีสารทเดือนสิบทีกลุ่มเป้าหมายเลือกคือ 
การพบเจอญาติพีน้อง เป็นหลกั (ดงัตารางที ) 

ตารางที  ผลการวิเคราะห์ความสนใจเรืองเป็น
ประเพณีสารทเดือนสิบ 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 539 -



หัวข้อประเมิน จาํนวน  Percept  ลาํดับ 
มีความเป็นมาที
เก่าแก่  

8 16 2 

ระลกึถึงบรรพบรุุษ 33 66 1 

สง่เสริมด้านความ
กตญั ใูนครอบครัว 

2 4 5 

ความเชือเรืองโลกหลงั
ความตาย 

4 8 3 

ด้านความกตญั  ู 3 6 4 
รวม 50 100  

จากตาราง กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเรือง
การระลึกถึงบรรพบุรุษเป็นอันดับ  แสดงว่า
เนือหาควรเน้นไปยงัความสมัพนัธ์ของบรรพบุรุษ 
 
ตารางที  ผลการวิเคราะห์ความสนใจหาก
คิดถึงเรืองราวในอดีตทีมีต่อบรรพบุรุษจะคิดถึง
เรืองใด  
หัวข้อประเมิน จาํนวน Percept ลาํดับ 

เรืองราวทีเรา
เคยทําผิดตอ่
ทา่น 

9 18 3 

เรืองราวตอนที
บรรพบรุุษได้
ดแูลเรา 

24 48 1 

การดแูลเอาใจ
ใสใ่นเรืองตา่งๆ
ทีบรรพบรุุษเคย
ทําให้ 

11 22 2 

การดแูลเอาใจ
ใสใ่นเรืองตา่งๆ 

6 12 4 

รวม 50 100  

จากตารา ง  เ รื องราว ทีกลุ่มผู้ กลุ่ มผู้ ตอบ
แบบสอบถามสนใจหากคิดถึงเรืองราวในอดีต
คิดถึงเรืองใด อันดับ คือเรืองราวตอนทีบรรพ
บรุุษได้ดแูลเรา 
ตารางที  ผลการวิเคราะห์ความสนใจใน
ประเพณีสารทเดือนสิบ 

หัวข้อประเมิน จาํนวน Percept ลาํดับ 
การทําบญุตกั
บาตร 

12 24 3 

การพบเจอ
ญาตพีิน้อง 

25 50 1 

ขนม 5 อย่างที
มีเฉพาะ ใน
ประเพณีสารท
เดือนสืบ 

13 26 2 

รวม 50 100  
จากตาราง หากถามถึงสิงทีน่าสนใจในประเพณี
สารทเดือนสิบ กลุม่ผู้ตอบแบบสอบสอบสนใจอบั
ดบั  คือ การพบเจอญาติพีน้อง 
ส่วนท ี2 กลุม่เปา้หมายรูปแบบสือทีสนใจมาก
ทีสดุด้านความรู้สกึวา่คิดถึงบรรยากาศแบบใด
ในชว่งเทศกาลนีคือ บรรยากาศครืนเครง (ดงั
ตารางที ) ลกัษณะการดําเนินเรืองแบบไหนที
นา่สนใจมากทีสดุคือ แฟนตาซี (ดงัตารางที ) 
เลือกตวัละครชว่งวยัใดทีสามารถสือให้ผู้ชมสนใจ
ได้มากทีสดุคือ ชว่งวยัประถม (ดงัตารางที ) 

 
ตารางที  ผลการวิเคราะห์ความรู้สกึวา่คิดถึง
บรรยากาศแบบใดในชว่งประเพณีนี 
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หัวข้อ
ประเมิน 

จาํนวน Percept ลาํดับ 

บรรยากาศ
เศร้าๆ 

4 8 3 

บรรยากาศ
ครืนเครง 

36 72 1 

บรรยากาศ
เงียบสงบ 

10 20 2 

รวม 50 100  
จากตาราง กลุม่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกการ
เสนอบรรยากาศในช่วงประเพณี อนัดบั  คือ 
บรรยากาศครืนเครง  
ตารางที  ผลการวิเคราะห์การดําเนินเรืองแบบ
ไหนทีนา่สนใจ 

หัวข้อประเมิน จาํนวน  Percept  ลาํดับ 
คอมเมดี  19   33   2 
ดรามา่ 9   18  3 
แฟนตาซี 22  44  1 
รวม 50 100  

จากตาราง อารมณ์ในการดําเนินเรืองอนัดบั  
คือ การดําเนินเรืองแบบแฟนตาซี 

ตารางที  ผลการวิเคราะห์ด้านชว่งวยัของตวั
ละครหลกั 

หัวข้อประเมิน จาํนวน  Percept  ลาํดับ 

1. วัยประถม  15 30 1 

2. วัยมัธยม  14 28 2 

3. วัยมหาลัย 11 22 3 

4. วัยทาํงาน 10 20 4 

รวม 50 100  

จากตารา ง  ช่วงวัยตัวละครหลัก ทีผู้ ตอบ
แบบสอบถามเลือก  อันดับ   คือ  วัยประถม 
ส่วนที  ผู้ เชียวชาญด้านการออกแบบได้ให้แนว 
คิดในการออกแบบสือภาพเคลือนไหว มิติประ- 
เพณีสารทเดือนสิบดังนีผู้ เ ชียวชาญด้านการ
ออกแบบทงั  ทา่น ได้ให้แนวความคดิเห็นว่าการ
ดําเนินเรืองควรดําเนินเรืองทีรวดเร็วกระชบัเข้าใจ
ง่ายเน้นเฉพาะส่วนเนือหาทีเราต้องการจะสือ
เท่านันไม่ยืดเยือเนือเรืองให้นานมีมุขตลกบ้าง
เพือทําให้ผู้ชมไม่เบือและสนใจทีจะชมสือจนจบ
ดําเนินเรืองให้เป็นเรืองทีเกิดขึนใกล้ตวัเพราะจะ
ทําให้กลุ่มเปา้หมายเข้าใจได้ง่ายๆและได้แนะนํา
การใช้โทนสีวา่ควรใช้โทนสีทีเน้นสีสนัสดใสเพราะ
จากเรืองหลกัเราต้องการสือถึงประเพณีของไทย
และอยากใ ห้ กลุ่ ม เป้ าหมายสนใจห รื อ ใ ห้
ความสําคัญกับประเพณีนีมากขึนแต่อยากให้
ระวังเ รืองโทนสีทีใช้หากใช้ สีสดหมดทังฉาก
อาจจะกลับตัวละครหรือmainpointทีเราต้อง 
การจะสือหรือดึงสายตาของผู้ ชมให้ดูตามทีเรา
ต้องการได้ และในด้านตวัละครหลกัควรมีจดุเดน่
ให้แตกตา่งจากตวัประกอบแบบชดัเจนเพือสร้าง
ความจดจําให้ผู้ ชม ฉาก-ควรมีฉากทีเห็นความ
เป็นประเพณีแบบชัดเจนสัญลักษณ์หรือองค์ 
ประกอบของประเพณีควรมีครบในฉาก เนือเรือง 
ตํานานควรแตกตา่ง จากเรืองหลกัอาจจะตา่งกัน
ทีโทนสีเช่นเรืองหลักมีสีสดใสแต่ช่วงตํานานใช้
โทนสีขาวดํา หรือทูโทนแทนเพือเพิมความขลัง
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ให้กับตํานานหรือเป็นการสือว่าเรากําลังเล่าถึง
เรืองในอดีตลายเส้นในช่วงตํานาน อาจจะดีไซน์
ให้ดูเป็นลายเส้นไทยๆหรือให้แตกต่างจากเรือง
หลกัเพือสร้างความจดจําให้กบัผู้ชม 

                  ผลการออกแบบ 
จากการเก็บข้อมลูจากกลุม่เปา้หมายและผู้ เชียว 
ชาญด้านการออกแบบทําให้ได้ข้อมลูทีนา่เชือถือ
และสมําเสมอสามารถนําไปใช้เป็นโจทย์ทางการ
ออกแบบทําให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมและความ
ต้องการของกลุม่เปา้หมายผลผลิตของการวิจยั
ครังนี คือ สือภาพเคลือนไหว มิต ิประเพณีสารท
เดือนสิบจงัหวดันครศรีธรรมราช แนวคดิทีใช้ใน
การออกแบบ (Concept) คือ “เพือพบกนัอีกครัง” 
concept มีแนวคิดเพืออยากเสนอให้เห็นถึงความ
นา่สนใจของประเพณีสารทเดือนสืบทีจะมีในชว่ง
วนัแรม 1 คําเดือน 10 จนถึง วนัแรม 15 คําเดือน 
10 ซงึ  ปีจะมีเพียง  ครัง และจะมีขนึอีกครังใน
ชว่งเวลาเดมิของปีถดัไปประเพณีอนัดีงามและ
สืบตอ่ประเพณีประจําจงัหวดัทีเปรียบดงัสิงที
แสดงถึงอตัลกัษณ์ของชาวภาคใต้ให้คงอยู่ตอ่ไป
โดยใช้ รูปแบบการออกแบบ (Mood & Tone) คือ 
อบอุน่ ละมนุ สดใส กลุม่เปา้หมาย นกัเรียนและ
นกัศกึษา,ผู้ ทีชอบประวตัศิาสตร์,ผู้ ทีสนใจประ 
เพณีท้องถิน ชว่งอายรุะหวา่ง  –  ปี จะมี
รูปแบบทีสนกุสนาน ข้อมลูกระชบัง่ายตอ่การเข้า 
ใจและสือให้เห็นถึง ความสําคญัของประเพณี
สารทเดือนสิบ 

ขนัตอนการออกแบบสือภาพเคลือนไหวประเพณี
สารทเดือนสิบ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 . ศกึษาข้อมลูประเพณีสารทเดือนสิบ 
 . ทําแบบร่างสือภาพเคลือนไหว มิตใิห้สอด 
คล้องตามแนวความคดิ   
. ออกแบบแบบร่าง สตอรีบอร์ด สร้างเนือเรือง
และลําดบัเหตกุารณ์ให้เข้าใจง่ายและนา่สนใจ 
. จดัทําสือภาพเคลือนไหว มิต ิและการใช้โทนสี
และเทคนิคตา่งๆเพือสร้างสือ 
. ตรวจแก้จดุบกพร่องและทิศทางของสือภาพ 
เคลือนไหวให้เป็นไปตามแนวความคิด  
                  (ดงัปรากฏในภาพที  ถึง ) 
 
 
 
 
 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ภาพที  แบบร่างคาแรคเตอร์และฉาก ) 
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    ( ภาพที  แบบร่างสตอรีบอร์ด ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ( ภาพที   คาแรคเตอร์และฉาก ) 

วิจารณ์ผลการวิจัย  

การออกแบบภาพเค ลือนไหว 2มิ ติ  
ประเพณีสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดทําให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายโดยเน้น
เรืองราวทีเข้าใจง่ายสนุกและน่าสนใจได้แก่ การ
เล่าถึงความสําคัญของประเพณีผ่านตัวละคร
หลกัเล่าถึงความกตญั ตู่อบรรพบุรุษและคนใน
ครับครัวว่าประเพณีมิใช้สิงทีงมงายแต่เป็นสิง
สําคัญทีควรค่าจะอนุรักษ์ต่อไปผสมผสานกับ
ทฤษฎีพฤติกรรมของ กลุ่มเป้าหมายของวัยรุ่น 
สอดคล้องกับแนวความคิดบอกเล่าเรืองราวของ
ประเพณีและเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรี - 
ธรรมราชโดยการดงึจดุเด่นผลการทดสอบการใช้
สือกับนักศึกษาแสดงให้เห็นว่าสือทีมีรูปแบบ
สดใสสบายตาเนือหากระชบัและเข้าใจง่ายจะดึง
ดู ค ว า ม ส น ใ จ ทํ า ใ ห้ สื อ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้าหมายเพือให้กลุ่มเป้าหมายสนใจกับสือ
เพือทําให้วัยรุ่นในปัจจุบันหันมาสนใจและให้
ความสําคญักับคณุค่าของประเพณีทีสืบทอดมา
ช้านาน 

                 สรุปผลการวจัิย   
สือภาพเคลือนไหว มิตปิระเพณีสารทเดือนสิบ
จงัหวดันครศรีธรรมราชจดัทําให้สอดคล้องกบั
กลุม่เปา้หมายโทนสีทีเลือกใช้คือโทนสีทีสดใส 
อบอุน่ ให้ความรู้สึกถึงประเพณีสารทเดือนสิบ
และวฒันธรรมของคนในชมุชนมองเห็นคณุคา่ 
ความสําคญัของประเพณีมีเนือหาทีตรงไปตรง 
มาเข้าใจง่ายสามารถปลกูฝังความรู้ความเชือใน
ประเพณีสารทเดือนสิบให้แก่เยาวชนเพือให้ประ 
เพณีสารทเดือนสิบยงัคงอยู่ตอ่ไปในอนาคตและ
วยัรุ่นหนักลบัมาให้ความสนใจและอนรัุกษ์ตอ่ไป                               

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 543 -



                  กิตกิรรมประกาศ 
          งานวิจยัเรืองนีสําเร็จลลุว่งลงได้ด้วยความ
ชว่ยเหลือจากบคุคลหลายท่านจงึขอขอบพระคณุ 
ณ โอกาสนีขอขอบคณุอาจารย์ทีปรึกษาอาจารย์ 
สภุทัรา ลกูรักษ์ที ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะแนว 
คดิตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆมาโดยตลอด 
จนงานวิจยัเลม่นีเสร็จสมบรูณ์ขอขอบพระคณุ 
คณุพอ่และคณุแมที่ให้คําปรึกษาในเรืองตา่งๆที
ชว่ยเหลือทกุด้านและคอยให้กําลงัใจเสมอมาสดุ 
ท้ายขอขอบคณุเพือนๆทีให้คําแนะนําสําหรับแนว 
ความคดิทีดีและคงเป็นกําลงัใจตลอดจนงานวิจยั
เสร็จสมบรูณ์ 
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