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การออกแบบภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ เพือ่ สงเสริมเสนหวรรณคดีไทย
จันทิมา สมเนตร, ดวงรัตน ดายไทยนํา
1,2

สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อสงเสริมเสนหวรรณคดีไทย มีจุดประสงคเพื่อเลาถึงวรรณคดีไทยให
มีเรื่องราวที่แปลกใหมทันสมัยและนําเสนอเอกลักษณของไทย เพื่อไมใหวรรณคดีไทยที่มีความงดงามของ
ภาษาถูกกลืนหายไปจากสังคมไทย ดังนั้นจึงสงเสริมวรรณคดีไทยใหเยาวชนสนใจมากขึ้น
เก็ บขอมูล ดวยแบบสอบถามที่ ใชกั บ กลุม เปาหมายจํานวน 50 ชุด และวิเ คราะหกรณีศึก ษา
ตัวอยาง 15 กรณี วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ คาเฉลี่ย (MEAN)
และใชวิธีวิเคราะหกรณีศึกษาตัวอยาง จากผลการวิเคราะหในการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อ
สงเสริมเสนหวรรณคดีไทย ออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติใหสั้นกระชับแปลกใหมเขาใจงายและดึง
จุดเดนของวรรณคดีไทยในแตล ะเรื่อ งมาประยุก ต ใหเ ยาวชนเขาใจไดงายมากขึ้น วัตถุป ระสงค คื อ
ออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ใหสั้นกระชับแปลกใหมเขาใจงายเพื่อใหเยาวชนไดรูถึงเอกลักษณของ
วรรณคดีไทย สงเสริมใหวรรณคดีเปนที่นาติดตามสําหรับเยาวชนรุนใหม
ผลการวิจัยพบวา 1)วรรณคดีไทยเปนที่สนใจมากยิ่งขึ้นในกลุมเยาวชน 2) สื่อภาพเคลื่อนไหว 2
มิติวรรณคดีไทยที่ แปลกใหมเขาใจงายและมีเอกลัก ษณของวรรณคดีไทยสงเสริมใหวรรณคดีเปนที่นา
ติดตามมากขึ้น 3) สงเสริมใหเยาวชนในปจจุบันหันมาสนใจและใหความสําคัญกับวรรณคดีไทยมากยิ่งขึ้น
เพื่อไมใหวรรณคดีไทยจางหายไป
คําสําคัญ : วรรณคดีไทย, เอกลักษณ, สงเสริม
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Design the 2D animation To encourage the charm of Thai literature.
Juntima Somnate, Duangrat Danthainum
1,2

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

Abstract
Design the 2D animation to encourage the charm of Thai literature. The purpose
to told about the new modern translation story of Thai literature. And presentation the
identity of Thai literature These are historical values and are inherited from ancestors
that Thai youth should continue to conserve.
Data were collected by using questionnaires that were used with the target group
of 50 sets and analyzed the case studies of 15 cases. In analyzing the data obtained by
using basic statistics such as percentage (%) and average (MEAN) and using case study
method analysis From the analysis results in the design of 2D animation media to
promote Thai literary charm Design 2-dimensional animation media to be short, concise,
new, easy to understand and draw the strengths of Thai literature in each subject to be
applied to the youth to understand more easily. Know the identity of Thai literature
Encouraging literature to be a follow-up for young generation
The research found that 1) Thai literature is more interested in youth groups 2) 2dimensional animation media, new different Thai literature that is easy to understand
and has a unique style of Thai literature, encouraging the literature to be more
interesting to follow 3) The importance of Thai people more interesting Thai literature
and attention about Thai literature because prevent the Thai literature from disappear or
faded away
Keywords: Thai literature, identity, heritage, Disappear
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ทอดเอกลัก ษณของวรรณคดีไทยสืบตอไปนั้น จึง
บทนํา
ในปจจุบันวรรณคดีไทยเริ่มจางหายไปจาก เปนสิ่งที่จํ าเปนและสําคัญสํา หรับเยาวชนไทยทุ ก
สังคมไทยมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยในปจจุบันนี้ คน ในปจจุบันนั้นมีการเรียนการสอนวรรณคดีไทย
กําลัง นิยมสื่อที่ม าจากตางประเทศ ที่ มี ทั้ง ความ ที่เยาวชนไทยเขาถึงมากที่สุดยังพบวาเปนปญหา
แปลกใหมและทันสมัย ทําใหเปนที่นิยมมากสําหรับ อยู เนื่องจากผูเ รียนไม ส นใจและปฏิเสธการอ าน
เยาวชนไทย ในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาท วรรณคดีเพราะมีคําศัพทสมัยโบราณที่เขียนไมคุน
ในสังคมไทยเปนอยางมากสงผลใหเกิดการเปลี่ยน ตาเขาใจไดยากมีก ารดําเนินเรื่องราวที่ ยืดยาวจน
แปลง สงผลกระทบใหคานิยมเปลี่ยนไป แตถาหาก เกิ นไป จึง ทํ าใหเ กิ ดความเบื่อ หนายในการเรียน
ลองมองยอนกลับไปดูที่หนังสือของไทย เชนวรรณ วรรณคดีไทย สงผลใหเยาวชนสวนใหญคิดวาวรรณ
คดีไทยนั้นกลับไมไดรับความสนใจเทาสื่อจากตาง คดีไทยไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได จาก
ประเทศอาจเปนเพราะ เยาวชนจําภาพของวรรณ ปญ หาดังกลาวแสดงใหเห็นวาเยาวชนไทยสนใจ
คดีไทยมาจากตําราเรียนที่สวนใหญจะเปนบทรอย วรรณคดีไทยนอยลง และหลงลืมความสําคัญของ
กรอง มีคําศัพทสมัยโบราณทําใหเขาใจไดยากการ วรรณคดีไทยไป
ดําเนินเนื้อเรื่องที่ยืดยาว และผลกระทบจากสื่อตาง
จากข อ มู ล เบื้ อ งต น ทํ า ให ผู วิ จั ย มี ค วาม
ประเทศและสื่อดิจิตอลสมัยใหม สงผลใหเยาวชน
สนใจศึกษาและจัดทําโครงการวิจัยออกแบบภาพ
ไทยนั้นเบื่อหนายกับการอานและศึกษาวรรณคดี
เคลื่อนไหว 2 มิติเพื่อสงเสริมเสนหวรรณคดีไทยให
ไทยแตกลับไปใหความสนใจสื่อที่เขาใจไดงา ยและ
เยาวชนไดก ลับ มาสนใจวรรณคดีไทยเพิ่ม มากขึ้น
ทันสมัยมากกวาวรรณคดีไทย ที่ปจจุบันเริ่มเขาถึง
และรูถึงคุณคาความสําคัญของวรรณคดีไทยที่กําลัง
ไดยากสําหรับเยาวชนไทยรุนใหม
จะถูกกลืนหายไปจากยุคสมัยและความนิยมตางๆที่
เพื่อไมใหวรรณคดีไทยที่มีความงดงามของ เขามา ในงาน วิจัยนี้จะเปลี่ยนแปลงวรรณคดีไทย
ภาษาถูกกลืนหายไปจากสังคมไทยอยางถาวร จึง ใหมีเนื้อเรื่องที่ดัดแปลงใหเทาทันยุคสมัยในรูปแบบ
ตองปลูกฝงภาพจําของเยาวชนที่มีตอวรรณคดีไทย ใหมแตยังคงเสนหของวรรณคดีไทยเอาไว เพื่อให
ใหเยาวชนรุนใหม ที่ไม คุนเคยกั บวรรณคดีไทยให เยาวชนไดรูถึ ง เอกลัก ษณของวรรณคดีไทยและ
กลับไปสนใจวรรณคดีไทยมากขึ้น การนําวรรณคดี เข า ถึ ง วรรณคดี ไ ทยง า ยขึ้ น เป น จุ ด เริ่ ม ต น ให
มาถายทอดไม ใหสูญ หายไป ในฐานะที่ วรรณคดี เยาวชนสนใจเริ่ ม ที่ จ ะเรี ย นรู ว รรณคดี ไ ทยด ว ย
เปนหลักฐานทางโบราณคดีและเปนเอกลักษณของ ตนเองและยัง สง เสริม การ ศึกษาวรรณคดีไทยใน
ไทย ที่ทําใหคนในชาตินั้นสามารถรับรูเรื่องราวใน ตําราเรียนอีกดวย
อดีตที่สืบทอดกันมาหลายยุคสมัยและเปนการสืบ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อ ออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิ ติที่ดึงจุด
เดนของวรรณคดีไทยใหเยาวชนไดรูถึง เอกลักษณ
ของวรรณคดี
2.เพื่อออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติสงเสริม
วรรณคดี ไ ทยให มี ค วามสวยงามและเป น ที่ น า
ติดตามสําหรับเยาวชนรุนใหม

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจ ากกลุมเปา
หมาย คือ นักเรียนอายุ 10 -15 ป จํานวน 50 คน
ผลที่ ไ ด จ ะแยกเป น 2 เรื่ อ ง คื อ 1) ข อ มู ล ด า น
ทัศนคติ 2) ขอมูลดานความตองการ ลักษณะของ
สื่อภาพเคลื่อ นไหว 2มิ ติที่ ก ลุม ตัวอยางตอ งการ
รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหกรณีศึกษา 15
กรณีมีรายละเอียด ดังนี้
สวนที่ 1 นักเรียนเลือกสรรสื่อประเภทสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อสงเสริมเสนหวรรณคดี
ไทยโดยพิ จ ารณาในการนําเสนอเอกลัก ษณของ
วรรณคดีไทยที่ชื่นชอบโดยนําเสนอเรื่องราวแฟนตา
ซีเปนหลัก สัตววิเศษณรองลงมากและมี คําสอนให
แงคิด (ดังตารางที่ 1) โดยนําเสนอผานตัวละครใน
วรรณคดีไทยเปนหลัก (ดังตารางที่ 2)

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตํารา
สื่อเว็บ ไซตและมั ลติมีเ ดีย รวมทั้ งงานวิจัยที่เ กี่ยว
ของกับการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อ
สงเสริมเสนหวรรณคดีไทย
2. ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามที่ จ ะใช กั บ กลุ ม เป า หมาย และ
วิเคราะหจากกรณีศึกษา 15 กรณี
ผลการวิเ คราะหขอ พิจ ารณาใน
3. เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ใ ช ตารางที่ 1
แบบสอบถามกั บกลุมเปาหมาย คือ กลุมเยาวชน การเลือกเอกลักษณที่ดึงดูดในวรรณคดีไทย
ชาย-หญิ ง ที่ ชื่ น ชอบความเป น ไทยและรั ก สนุ ก
คาเฉลี่ย ระดับความ อัน
จํานวน 50 คน
คิดเห็น ดับ
4. เก็ บ ข อมู ล ปฐมภูมิ ดว ยการวิเ คราะห นางในวรรณคดี 3.92
สูงมาก
3
กรณีศึกษา 15 กรณี
ไสยศาสตร
2.9
นอย
7
5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย ความเชือ่
2.9
นอย
7
โดยใช ส ถิ ติ พื้ น ฐาน ได แก ค า ร อ ยละ (%) และ เทวดา นางฟา 3.64
สูง
4
ค า เฉลี่ ย (MEAN) และวิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษา 15 สัตววิเศษณ
4.08
สูงมาก
2
กรณี ข อ มู ล ดั ง กล า วจะถู ก นํ า ไปใช เ ป น โจทย จารีตประเพณี 2.94
นอย
6
ทางการออกแบบ ซึ่งจะสอดคลองกั บ พฤติก รรม คําสอนใหแงคิด 3.92
สูงมาก
3
ของกลุมปาหมาย
เครื่องแตงกาย 3.54 ปานกลาง
5
6. ออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อ แบบกษัตริย
สง เสริม เสนห วรรณคดี ใหเ ยาวชนกลับ มาสนใจ เรื่องราวแฟน 4.18
สูงมาก
1
วรรณคดีไทยมากขึ้น
ตาซี
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ตารางที่ 2
ผล ก า ร วิ เ คร า ะ ห ต อ ง ก า ร ดู ตารางที่ 4
ผลการวิ เ คราะหจุ ด เด นของตั ว
วรรณคดีไทยจากอะไรมากที่สุด
ละคร
ตองการดู
จํานวน รอยละ ลําดับ จุดเดนของตัว
จํานวน รอยละ ลําดับ
วรรณคดีไทย
ละคร
ดูจากเนื้อเรือ่ ง 12
24
3
ความเกงกาจ
17
34
1
ดูจากตัวละคร 16
32
1
ความออนนอม
2
4
5
ดูจากสีสัน
15
30
2
ถอมตน
ดูจากประโยชนที่ 7
14
4
ความฉลาด
13
26
3
ไดรับ
ความสวยงาม
14
28
2
ความเจาเลห
4
8
4
รวม
50
100
รวม
50
100 สวนที่ 2 รูปแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
เพื่อสงเสริมเสนหวรรณคดีไทยที่นักเรียนสนใจมาก ตารางที่ 5
ผลการวิเคราะหโทนสีที่ตองการ
ที่สุด คือการเลาเนื้อหาของวรรณคดีไทย แบบแฟน ใชในวรรณคดีไทย
ตาซีมากที่สุด (ดังตารางที่ 3) เลือกจุดเดนของตัว โทนสี
จํานวน รอยละ ลําดับ
ละครในวรรณคดีไทยใหมีความเก ง กาจเปนหลัก ภาพเคลื่อนไหว
(ดังตารางที่ 4) โทนสีที่ตองการใชในวรรณคดีไทย นุมนวล
17
34
1
เปนโทนสีนุมนวล (ดังตารางที่ 5) ลักษณะตัวละคร ระทึก
10
20
3
ที่สนใจ คือ ตัวละครแบบสมจริง (ดังตารางที่ 6)
รอนแรง
15
30
2
สดใส
8
16
4
ตารางที่ 3
ผลการวิเ คราะหก ารเลาเนื้อ หา รวม
50
100
ของวรรณคดีไทย
การเลาเนื้อหาแบบ จํานวน รอยละ ลํา
ตารางที่ 6
ผลการวิเคราะหลักษณะตัวละคร
ใดที่ทานสนใจ
ดับ
ที่สนใจ
ดรามา
4
8
5
ตัวละครแบบใดที่ จํานวน รอยละ ลําดั
แฟนตาซี
16
32
1
สนใจ
บ
สยองขวัญ
5
10
4
ตัวละครสมจริง
25
50
1
แอคชั่น
11
22
2
ตัวละครแนวการตูน 21
42
2
ผจญภัย
9
18
3
ตัวละครแบบไทยๆ 4
8
3
คอมเมดี้
5
10
4
รวม
50
100
รวม
50
100 -
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สวนที่ 3 จากการวิเคราะหขอมูลจากกรณี เปนเรื่องราวใหม เพื่อนําเสนอใหเปนวรรณคดีไทย
ศึกษา 15 ตัวอยาง สรุปไดวา ในการออกแบบภาพ สมัยใหมที่สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค
ขั้นตอนการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2
เคลื่อน ไหว 2 มิติเพื่อสงเสริมวรรณคดีไทย เรื่อง
เสนหวรรณคดีไทย ควรใชตัวละครสัดสวนสมจริง มิติ เพื่อสงเสริมวรรณคดีไทย เรื่อง เสนหวรรณคดี
เพื่อสะดวกตอการศึกษาและลักษณะการเคลื่อ น ไทย
ไหวควรใชฉากสมจริงเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะ
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวรรณคดีไทยและ
ตัวละครแตไม ควรโดดเดนกวาตัว ละคร ใชภาพ ขอมูลจากกรณีศึกษา 15 กรณี
ประกอบโดยรวมเปนแบบเสมือนจริง และควรใชสี
2. ทําแบบรางสื่อภาพเคลื่อนไหวสงเสริม
แบบผสมเพื่อความทันสมัยและเขากับรสนิยมของ วรรณคดีไทยใหสอดคลองตามแนวความคิด (ดัง
กลุมเปาหมายในยุคปจจุบัน เสียงประกอบและ ปรากฏในภาพที่ 1-3)
เสียงดนตรีเหมาะสมกับวรรณคดีไทยฟงเขาใจงาย
และไดอรรถรสในการฟง

3. ทําแบบรางสตอรี่บอรด เพื่อเปนแนว
ทางในการลําดับเรื่องราว (ดังปรากฏในภาพ 4)

4. ออกแบบภาพประกอบ เพื่อกําหนดสี
และรูปแบบของงาน (ดังปรากฏในภาพที่ 5-7)
จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และ
5. ตรวจแกจุดบกพรอง และทิศทางของ
กรณีศึกษา 15 กรณี ทําใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือและ สื่อภาพเคลื่อ นไหว 2 มิ ติใหเปนไปตามแนวความ
สม่ําเสมอ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความ คิด
ผลงานออกแบบ

ตอ งการของกลุม เปาหมาย ผลผลิตของการวิจัย
ครั้ง นี้ คือ สื่อ ภาพเคลื่อนไหว 2มิ ติ เพื่อสง เสริม
วรรณคดี ไทย เรื่ อง เสน หว รรณคดีไ ทย เพื่ อ นํ า
เสนอวรรณคดีไทยในรูปแบบใหม ใหเยาวชนสนใจ
วรรณคดีไทยเพิ่ มมากขึ้น ที่ มี เอกลัก ษณตัวละคร
และเรื่องราวมาจากวรรณคดีไทย โดยใชรูป แบบ
การออกแบบ(Mood & Tone) คือ แฟนตาซี
(Fantasy) กลุมเปาหมาย คือ นักเรียน ชายและ
หญิง อายุ10-15 ป รูปลักษณะตัวละครอางอิงจาก

ภาพที่ 1 แบบรางตัวละคร

วรรณคดีไทยในแตละเรื่อง เนื้อเรื่องมีความแปลก
ใหม โดยการนําวรรณคดีไทยมาประยุ ก ตร วมกั น
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ภาพที่ 5 คาแรคเตอร
ภาพที่ 2 แบบรางตัวละคร

ภาพที่ 3 แบบรางตัวละคร

ภาพที่ 6 คาแรคเตอร

ภาพที่ 4 แบบรางตัวละคร

ภาพที่ 4 แบบรางสตอรี่บอรด

ภาพที่ 7 ฉาก
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ของความเปนวรรณคดีไทยไวเพื่อใหเยาวชนไดรูถึง
เอกลัก ษณของวรรณคดีไทย สง เสริม ใหเ ยาวชน
ออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2มิ ติ จัดทํ า กลับมาสนใจวรรณคดีไทยเพิ่มมากขึ้นและสามารถ
ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย โดยเนนสีสันใหนา ไปตอยอดเรื่องราวรายละเอียดของวรรณคดีไทยใน
สนใจโดยใชโทนสีแบบนุมนวลหรือโทนสีออน และ แตละเรื่องได
ใสความสวยงามของความเปนไทยลงไปการดําเนิน
เอกสารอางอิง
เนื้อเรื่องนั้นจะผสมระหวางความเปนแฟนตาซีของ
วรรณคดีไทยกับฉากแอคชั่น มาปะยุกตรวมกันให กิตติยา รัศมีแจม. (2560).“วรรณคดีไทยในยุค
ประเทศไทย 4.0”. วรรณคดีหรือวรรณกรรม.
เปนเรื่องใหมและแปลกใหมมากขึ้น เพื่อสงเสริม
แหลงขอมูล : https://tci-thaijo.org/index
วรรณคดีไทยนั้นเขาถึงเยาวชนไดงายขึ้นและเพื่อสง .php/oarit/article/download/137484/10233
เสริมใหเยาวชนกลับมาสนใจวรรณคดีไทยอีกครั้ง 5/. คนเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2562
สรุปและอภิปรายผล

สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่องเสนหวรรณคดี

ดวงมน จิตรจํานงค, (2490).“คุณคาและลักษณะ
ไทย เปนสื่อที่สงเสริมใหเยาวชนไทยกลับมาสนใจ
เดนของวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”.
วรรณคดีไทยอีกครั้ง เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. แหลงขอมูล
รวมในการอนุรักษวรรณคดีไทยสืบตอไป และไดรู
:http://203.131.219.242/cdm/ref/collection
ถึงเอกลักษณของวรรณคดีไทยที่เปนมรดกตกทอด
/textbooks/id/39. คนเมื่อ วันที่ 25 มกราคม
จากบรรพบุรุษ
2562
ขอเสนอแนะ
เปลื้อง ณ นคร. (2554). “ลักษณะของวรรณคดี”
นํ า เสนอวรรณคดี ไ ทยโดยนํ า มาเล า ใน
รูป แบบภาพเคลื่อ นไหว 2 มิ ติใ หมี ก ารดํ าเนิ น บทประพันธไทย แหลงขอมูล : https://www.sil
เรื่องราวที่สั้นและมีความแปลกใหมแตยังคงเสนห pathai.net คนเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2562
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